
قالت رئيسة فريق العطاء  «
التطوعي سميرة بوجيري 

إن أكثر من 40 متطوًعا 
وزعوا في شهر رمضان 

المبارك نحو 2300 وجبة 
لمستحقيها و140 عيدية 

ألسرة متعففة.

قالت الجريدة الرسمية  «
التركية “تقررت زيادة الضريبة 
المفروضة على شراء العملة 

الصعبة إلى 1 % من 0.2 %، 
في خطوة تستهدف احتواء 
تداعيات جائحة كورونا على 

الليرة”.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس  «
جونسون، أمس، إن بعض التالميذ 

في المراحل االبتدائية سيعودون 
إلى مدارسهم في 1 يونيو مع 

تخفيف الحكومة إلجراءات العزل 
العام المفروضة لوقف تفشي 

جائحة كورونا.

أخذنا المخرج البحريني المبدع  «
حسين الحليبي إلى مكان 

مختلف وغير معتاد في الدراما 
الخليجية، إذ قدم تجربة جريئة 
في الطرح والشكل واألسلوب 

في مسلسله “كأن شيئا لم يكن” 
للكاتبة البحرينية سحاب.

أكد عضو رئيس جهاز لعبة الكرة  «
الطائرة مجلس إدارة نادي النجمة 

يوسف الزياني لـ “البالد سبورت” 
دعمه استمرار مشاركة الالعب 

المحترف األجنبي في مسابقاتنا 
المحلية؛ لما له من انعكاسات 

إيجابية لتطوير الكرة الطائرة.

جيران المواقع األثرية... الصبر مفتاح الفرج
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أي مبنـــى مميز يمضـــي عليه 50 عاما 
فـــإن قانـــون حمايـــة اآلثـــار يشـــترط 
موافقـــة هيئـــة الثقافـــة واآلثـــار على 
صـــرف رخصـــة لبنائـــه أو ترميمـــه أو 
هدمه.هذا الموضوع فتح نقاشـــا بين 
مؤيد ومعارض. ومن بين االقتراحات 
علـــى طاولـــة النقـــاش إلغاء اشـــتراط 
موافقة هيئة البحرين للثقافة واآلثار 

للتعميـــر بالقـــرب من المواقـــع األثرية 
واالكتفـــاء  والتاريخيـــة  والتراثيـــة 

بصرف البلديات لهذه الرخص.
النفيعـــي إن  إبراهيـــم  النائـــب  وقـــال 
هيئـــة الثقافة ليســـت جهة اختصاص 

ألخذ موافقتهـــا لمنح تراخيص البناء 
والترميـــم والهـــدم؛ ألن تلـــك األعمال 
مشـــيرا  البلديـــة،  عمـــل  صميـــم  مـــن 
إلـــى أن هنـــاك الكثيـــر مـــن الطلبـــات 
تأخـــذ وقتا طويال لـــدى هيئة الثقافة 

6 أشـــهر، مـــا يســـبب تأخـــر  يتجـــاوز 
مصالح المواطنين. 

فيمـــا أوضحت هيئة البحرين للثقافة 
واآلثار أن اشتغالها على إدارة وحماية 
المـــدن التاريخية وهويتها ومالمحها 
ال ينحـــاز إلى مبان بعينها، بل يتضمن 
سياق اشتغال حقيقي يشمل نطاقات 
حماية معينة تـــم تحديدها بناء على 
دراســـات متخصصـــة عديدة قـــام بها 

فريق العمل الهندسي. 

حقق مينـــاء خليفة بن ســـلمان بيانات 
شـــهرية إيجابيـــة فـــي أبريـــل الماضي، 
فـــي الوقت الـــذي ال تزال فيـــه جائحة 
كورونـــا تؤثـــر علـــى مختلـــف مفاصـــل 
االســـتيراد  حركـــة  أن  إال  االقتصـــاد، 

والتصدير تسير على ما يرام.

وبحسب بيانات حديثة ارتفعت حركة 
مناولـــة الحاويات عبر الميناء التجاري 
الرئيـــس فـــي البـــالد، 4 % فـــي أبريـــل 

الماضي على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي عدد الحاويات التي تمت 
مناولتها في أبريل 2020 لنحو 34778 
حاويـــة مقارنـــة مع 33462 في الشـــهر 

ذاته من العام 2019.

مـــن المؤمل أن تســـتأنف أنديـــة االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم تدريبـــات فرقها 
التنســـيقية  اللجنـــة  قـــرار  بعـــد  األولـــى، 
برئاســـة ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 

بـــن حمـــد آل خليفـــة، بالســـماح لالعبين 
المســـاحات  فـــي  بالتمـــرن  المحترفيـــن 
االلتـــزام  مـــع  والمســـابح  الخارجيـــة 

باالشتراطات الصحية.
ويأتـــي ذلك في ظل التوجـــه القائم لدى 
االتحاد البحريني لكرة القدم الســـتئناف 
المســـابقات حســـب التصور الذي وضعه 

في تعميم سابق.

رصـــدت “البالد” صباح أمس نفاد 
النقـــد بعدد مـــن الصرافات اآللية 
للبنـــوك فـــي مناطـــق مدينة حمد 

ودار كليب ومدينة عيسى.
واضطـــر الكثيـــر مـــن المراجعين 
إلـــى التنقـــل مـــا بين صـــراف آلي 

لفتـــرات  النقـــد،  لســـحب  وآخـــر 
انتظـــار وصلـــت إلـــى ربع ســـاعة 

وأكثر.
والصرافـــات  البنـــوك  وشـــهدت 
اآلليـــة التابعـــة لهـــا فـــي اليومين 
األخيرين ضغًطا شـــديًدا؛ بســـبب 

موسم عيد الفطر المبارك.

نفاد النقد بعدد من ماكنات الصرافةاستئناف متوقع لتدريبات أندية الكرةال تأثير على الحركة بميناء خليفة

انشـــطرت المواقـــف مـــن موضوع توريـــث معاش 
بـــاب  الجـــدل  ودق  لزوجهـــا،  المتوفـــاة  الزوجـــة 
البحريـــن بعـــد أن أثير في دول عربيـــة أخرى مثل 
األردن والمغرب.تطابقـــت وجهـــات نظـــر رجال الدين، 
وحســـموا الموضـــوع، وقالوا إنـــه إرث ومن حـــق الزوج 

نصيبه من الميراث.
ولكن تباين موقف الجهات الرسمية واألهلية. المؤيدون 
اعتبروه معززا الستقرار األسرة، والمتحفظون اعتصموا 

بالوضع المالي للصناديق التقاعدية.
“البـــالد” طلبـــت إحصـــاءات رســـمية مـــن الهيئـــة العامة 
للتأمين االجتماعي عن عدد األرامل الذكور، ولكن تبين 
أن ليس بحوزة الجهة المعنية هذه األرقام؛ ألنها لم تكن 

في الحسبان.
أمـــا األرقـــام الوحيـــدة فهـــي عـــن عـــدد األرامـــل اإلنـــاث 
والرجال العاجزين عن الكسب الذين يتقاضون معاشات 

تقاعدية عن ذويهم المتوفين.

توريث راتب المتوفاة لزوجها... حالل شرعا وحرام قانونا
يأتـــي “^” تناقش الموضوع: رجال الدين متفقون.. الجهات الرســمية مختلفة.. واالتحاد النسائي متناقض لكأنـــه  “العيـــد”...  هـــو 

الـــورد  مـــاء  برائحـــة  معطـــًرا 
والعود والجمال البهي لمجرد 
ذكـــر مفـــردة “عيـــد”! فلألعياد 
رونقها الذي يسري في الروح 
آخـــره،  إلـــى  العمـــر  أول  مـــن 
بذكرياتـــه، ســـعادته، لحظاته، 
ابتســـاماته، لمـــة األهـــل، لبس 
الجديـــد، ونعّين من هللا خير. 
وألننا نعيش فرحة عيد الفطر 
في ظـــرف اســـتثنائي، فلتكن 
فرحة، وهي فرحة بالفعل، أن 
نجـــد الوطن الغالي وأهله في 

سالم.
يـــرى مواطنـــون أن العيد في 
البحريـــن هو ذلك الـــذي ننهل 
منه معانـــي المحبة والســـالم 
وهنـــا  التعاضـــد،  والتكاتـــف 
اليـــوم ميـــدان لنا جميًعـــا بأن 
نعيش العيـــد بالكلمة الجميلة 

والتهنئة الصادقة عبر وسائل 
التواصل، فاألهم هو أن نعمل 
جميًعـــا علـــى محاصـــرة هـــذا 
الفيـــروس، والعيد األجمل هو 
اليوم الذي سنقضي فيه على 
الفيروس، وسنعيشـــه مًعا، ثم 
ســـننطلق بعده إلعادة حياتنا 
من جديد وفق منظور أفضل 

من السابق.
ولعـــل الكلمات التـــي تعبر عن 
المليئـــة  الخالصـــة  المشـــاعر 
ينتشـــر  ألن  تكفـــي  بالحـــب 
عبـــر  حتـــى  التهانـــي،  طيـــب 
األثيـــر أو مـــن خـــالل مقطـــع 
متلفـــز أو مـــن خـــالل عبـــارة 
قصيـــرة جميلة من القلب إلى 
القلب وإن كانت عبر “الواتس 
أب”، وعســـاكم مـــن العايديـــن 

والسعيدين.

العيد األجمل... يوم نقضي على “كورونا”

“النجمة” يدعم استمرار محترف الطائرةطرح خليجي جريءفتح المدارس ببريطانياتركيا تزيد ضريبة النقد األجنبي 1 %40 متطوًعا وّزعوا 2300 وجبة
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استقرار التحويالت المالية طوال رمضان المبارك

قال رئيـــس الشـــركة البحرينية 
الهندية العالمية للصرافة خليل 
قمبـــر إن الطلـــب علـــى العمالت 
تحـــول خـــالل عيـــد الفطـــر، من 
تصـــل  كبيـــرة  بنســـب  الزيـــادة 
أحيانا إلى 100 % في الســـابق، 

إلى أن أصبح اآلن صفر %.
وأوضح أنه ال يوجد طلب على 
جميـــع العمـــالت؛ بســـبب إغالق 

مطار البحريـــن الدولي وتوقف 
حركة جسر الملك فهد والتنقل 
ال  لذلـــك  الخليـــج،  دول  إلـــى 
يوجد طلـــب على أكثر العمالت 
مناســـبات  خـــالل  المتداولـــة 
العيد في الماضي، وهي الريال 
الكويتـــي  والدينـــار  الســـعودي 

والدرهم اإلماراتي.

ركود كبير في طلب العمالت

قـــال عاملـــون فـــي مجـــال مـــواد 
الخرســـانة  منتجـــات  “إن  البنـــاء 
فـــي الســـوق المحليـــة تســـير في 
الطلـــب  وإن  هبوطـــي،  اتجـــاه 
مـــن  الخرســـانة  منتجـــات  علـــى 
طابـــوق وخلطـــات صـــب القواعد 
واألساســـات واألســـقف الجاهـــزة 
انخفض هذا العام، إذ كان لجائحة 

كورونا أثر في هذا االنخفاض”.
ودفـــع انخفـــاض الطلـــب ووفـــرة 
العـــرض، فـــي ظـــل ازديـــاد عـــدد 
المملكـــة،  فـــي  العاملـــة  المصانـــع 
ال  لكنهـــا  التراجـــع،  إلـــى  األســـعار 

زالت عموما متذبذبة.
لشـــركة  العـــام  المديـــر  وذكـــر 
“المنارتيـــن” للطابوق والخرســـانة 
ميســـان الخميري، أن هناك فائض 
إنتاج لدى المصانع التي توســـعت 

في مرافقها.

انخفاض 
مبيعات منتجات 

الخرسانة 30 %

16 صفحة - 210 فلوس

رئيس “قصب السكر” استحوذ على 1.4 مليار دوالر من العملة الحكومية

عمال األهواز في عوز... و200 ألف دوالر للمحافظ

دبي - العربية.نت

في إطار متابعة ملفات الفساد الكبرى 
األهـــواز  اُتهـــم محافـــظ  إيـــران،  فـــي 
غالم رضا شـــريعتي بتقاضي رشاوى 
قـــدرت بــــ200 ألف دوالر مـــن الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة مصانع “هفـــت تّبه” 
لقصب الســـكر، التي تشـــهد منذ أشهر 
احتجاجات واسعة؛ لعدم دفع رواتب 
الشـــرطة  قمعـــت  الذيـــن  موظفيهـــا، 
تظاهراتهـــم بعنـــف وســـجنت العديـــد 

منهم.
واعتـــرف الرئيـــس التنفيـــذي لمجمـــع 
أوميـــد  الســـكر  لقصـــب  تّبـــه”  “هفـــت 
أســـدبيكي، في المحكمة التي عقدت 
خلف األبواب المغلقة، ونشـــرت بعض 
وســـائل اإلعـــالم اإليرانيـــة بمـــا فيهـــا 
وكالة “دانشـــجو”، تفاصيلهـــا بأنه دفع 

المبالغ لزوجة المحافظ.
وكان أوميـــد أســـدبيكي قـــد قـــال إنه 

دفع 200 ألـــف دوالر لزوجة المحافظ 
من خالل وسيط، ودفع أيًضا 20 ألف 
دوالر نفقـــات ســـفر رحـــالت خارجية 

لعائلة المحافظ.
ويحاكم أســـدبيكي في قضية فســـاد 
واختالس وســـرقة ماليين الدوالرات 

مع 20 متهما آخرين.
بثـــه  موجـــز  تقريـــر  نقـــل  ذلـــك،  إلـــى 
ممثـــل  عـــن  الحكومـــي  التلفزيـــون 
االدعـــاء قولـــه إن “أســـدبيكي تلقـــى 
أكثـــر مـــن 1.4 مليار دوالر مـــن العملة 

الحكومية واستحوذ عليها”.

من احتجاجات عمال قصب السكر شمال األهواز
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المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهنئ الرئيس 

األرجنتيني

ــاد صــاحــب  ــ ــب ــ بـــعـــث عـــاهـــل ال
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
إلــى  تهنئة  بــرقــيــة  خــلــيــفــة،  آل 
ــيــس جــمــهــوريــة األرجــنــتــيــن  رئ
ألبرتو فرنانديز، بمناسبة العيد 

الوطني لباده.
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المنامة - بنا

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة 
إلى عاهـــل المملكة األردنية الهاشـــمية 
الشـــقيقة صاحـــب الجاللـــة الهاشـــمية 
الملـــك عبـــدهللا الثانـــي بـــن الحســـين، 
بمناسبة ذكرى عيد االستقالل للمملكة، 
أعـــرب جاللتـــه فيها عن أطيـــب تهانيه 

وتمنياتـــه له موفور الصحة والســـعادة 
ولشـــعب المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية 
الشـــقيق مزيـــدا من التقـــدم واالزدهار، 
مشـــيًدا جاللته بعمـــق العالقات الطيبة 
التـــي تربـــط بيـــن البلديـــن والشـــعبين 
الشـــقيقين وما تشـــهده من تطور ونمو 

مستمر في جميع المجاالت.
 كما بعث رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 

خليفـــة، برقية تهنئة إلـــى ملك المملكة 
األردنية الهاشـــمية الشـــقيقة؛ بمناســـبة 
ذكـــرى عيـــد االســـتقالل للمملكـــة، عبـــر 
ســـموه فيها عن خالص تهانيه لجاللته 
ا سموه  بهذه المناســـبة الوطنية، متمنيًّ
لـــه وافر الصحـــة والســـعادة وللشـــعب 
األردنـــي الشـــقيق مزيـــدا مـــن التقـــدم 

والرقي.
وأشـــاد ســـمو رئيس الوزراء بالعالقات 

األخوية التاريخية الوثيقة التي تربط 
البلديـــن والشـــعبين ومـــا تشـــهده مـــن 

تطور ونمو على األصعدة كافة.
كما بعث صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس 

الوزراء األردني دولة عمر الرزاز.
وبعـــث ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة، برقية تهنئة إلى عاهل 
المملكـــة األردنية الهاشـــمية الشـــقيقة؛ 
بمناسبة ذكرى عيد االستقالل للمملكة، 
أعرب ســـموه فيهـــا عن خالـــص تهانيه 
وتمنياتـــه له موفور الصحة والســـعادة 
ولشـــعب المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية 
الشـــقيق مزيـــدا من التقـــدم واالزدهار، 
مشـــيدا ســـموه بعمق العالقـــات الطيبة 
التـــي تربـــط بيـــن البلديـــن والشـــعبين 

الشـــقيقين وما تشـــهده من تطور ونمو 
مستمر في جميع المجاالت.

كمـــا بعث صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء برقية 
مماثلـــة إلى ولي عهـــد المملكة األردنية 
الســـمو  صاحـــب  الشـــقيقة  الهاشـــمية 
الملكـــي األميـــر الحســـين بـــن عبـــدهللا 

الثاني.

ــة ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــلـ ــد االســـــــتـــــــقـــــــال لـ ــ ــ ــي ــ ــ ــة ذكــــــــــــــرى ع ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ بـ

ــن تـــهـــنـــئ الــــعــــاهــــل األردنـــــــــي ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ال

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك

أعـــرب ســـفير مملكـــة البحريـــن فـــي دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشيخ خالد بن 
عبدهللا آل خليفة عن بالغ الشكر والتقدير 
لما أبدته دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
إيجابـــي،  وتعـــاون  تفهـــم  مـــن  الشـــقيقة 
ومـــا بذلتـــه مـــن جهـــود مقـــدرة لتســـهيل 

اإلجراءات لعـــودة المواطنين البحرينيين 
المقيمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
وكذلـــك القادمين من دول أخرى وترتيب 
عودتهم إلى أرض الوطن سالمين معافين 
لمواجهـــة  الوطنيـــة  الجهـــود  إطـــار  فـــي 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وأعرب الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة 
عـــن تقدير وامتنـــان مملكـــة البحرين لهذا 

الموقـــف األخـــوي النبيـــل الذي يـــدل على 
البلديـــن  بيـــن  األخويـــة  العالقـــات  عمـــق 
والشـــعبين الشـــقيقين، مشـــيدا بما تشهده 
العالقات الوطيدة بين البلدين الشـــقيقين 
مـــن نمـــو وتطور فـــي مختلـــف المجاالت، 
الســـامية  والرعايـــة  االهتمـــام  ظـــل  فـــي 
لعاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، وأخيه رئيس دولة 

اإلمارات العربية المتحدة صاحب الســـمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأكد ســـفير مملكة البحريـــن في أبوظبي 
أنـــه تنفيـــذا لتوجيهـــات صاحـــب الجاللـــة 
عاهـــل البـــالد بتســـهيل عـــودة مـــن يرغب 
مـــن المواطنين فـــي العودة إلـــى المملكة، 
قامت سفارة مملكة البحرين في أبوظبي 
بالتنســـيق والتعاون مـــع وزارة الخارجية 

فـــي مملكـــة البحريـــن ووزارة الخارجيـــة 
والتعاون الدولي بدولـــة اإلمارات العربية 
المتحـــدة والجهـــات الرســـمية المختصـــة، 
بعمـــل الترتيبات الالزمـــة لعودة نحو 400 
مـــن المواطنيـــن البحرينييـــن الموجودين 
فـــي دولة اإلمارات والدول األخرى، ضمن 
أعدتهـــا  التـــي  المواطنيـــن  إعـــادة  خطـــة 
مملكة البحرين لمواجهة تداعيات جائحة 

فيروس كورونا. 
بـــن  خالـــد  الشـــيخ  الســـفير  وأوضـــح 
مملكـــة  ســـفارة  أن  خليفـــة  آل  عبـــدهللا 
البحريـــن ســـتواصل جهودهـــا ومتابعتهـــا 
البحرينييـــن  المواطنيـــن  لرعايـــة شـــؤون 
الموجوديـــن فـــي دولـــة اإلمـــارات العربية 
علـــى  واالطمئنـــان  الشـــقيقة،  المتحـــدة 

أحوالهم وتقديم الرعاية الالزمة لهم.

المنامة - وزارة الخارجية

سفير البحرين في أبوظبي يشكر اإلمارات لتسهيل عودة المواطنين



50 عاما  أي مبنى مميز يمضي عليه 
ــإن قــانــون حــمــايــة اآلثــــار يشترط  فـ
على  ــار  ــ واآلث الثقافة  هيئة  مــوافــقــة 
أو  ترميمه  أو  لبنائه  رخــصــة  صــرف 

هدمه.
بين مؤيد  نقاشا  الموضوع فتح  هذا 
ومعارض. ومن بين االقتراحات على 
طاولة النقاش إلغاء اشتراط موافقة 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار للتعمير 
بالقرب من المواقع األثرية والتراثية 
ــاء بــصــرف  ــ ــف ــ ــت ــ ــة واالك ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ والـ

البلديات لهذه الرخص.

50 عاما

ــذا الـــمـــوضـــوع يــقــول الــنــائــب  عـــن هــ
البحرين شهدت  إن  النفيعي  إبراهيم 
عمرانية  نهضة  السبعينات  في مطلع 
مــضــطــردة، فـــي حــيــن أن الــمــرســوم 
بشأن   1995 لسنة   11 رقــم  بــقــانــون 
تركته  مـــا  أن  يــعــتــبــر  ــار  ــ اآلثـ حــمــايــة 
ــقـــة فــــي مــنــتــصــف  ــابـ ــال الـــسـ ــ ــيـ ــ األجـ
الــســتــيــنــات مــن اآلثـــــار، وعــلــيــه فمن 
المحرق  مثل  مدينة  تعد  أن  الممكن 

متحفا وال يجوز المساس به.
ورأى أن الفترة الزمنية المذكورة في 
المادة المقدرة بـ 50 عاما قصيرة في 
أنــهــا ستكون  عـــاوة على  األم  حــيــاة 
التطوير  مشروعات  وجــه  في  عائقا 

العقاري والبنية التحتية. 
ليست جهة  الثقافة  هيئة  أن  واعتبر 
لمنح  مــوافــقــتــهــا  ــذ  اخـــتـــصـــاص ألخــ
تراخيص البناء والترميم والهدم؛ ألن 
تلك األعمال من صميم عمل البلدية، 
ــكــثــيــر من  ال إلــــى إن هـــنـــاك  ــرا  مــشــي
الطلبات تأخذ وقتا طويا لدى هيئة 
يسبب  مــا  أشــهــر،   6 يتجاوز  الثقافة 

تأخر مصالح المواطنين. 

نزاع قضائي

األشغال  وزارة  اعتبرت  جهتها،  مــن 
ــتــخــطــيــط  ــات وال ــديـ ــلـ ــبـ وشــــــــؤون الـ
ــار  الــعــمــرانــي أن قــانــون حــمــايــة اآلثـ
المواقع  على  المحافظة  على  حرص 
الـــتـــي تشكل  الــتــاريــخــيــة،  ــريــــة  ــ األث
ذاكرة ووجدان هذه األمة، وقد نص 
البناء  رخــص  منح  جـــواز  عــدم  على 
من  القريبة  األمــاكــن  فــي  والــتــرمــيــم 
التاريخية  واألبنية  األثــريــة  المواقع 
إال بعد الحصول على موافقة الجهة 
ــار؛ لــضــمــان إقــامــة  ــ ــاآلث ــ الــمــخــتــصــة ب
المائم  النسق  على  الحديثة  المباني 
للطابع األثري، وبالتالي أعطاها سلطة 
اإلشــــراف والــمــراقــبــة على الــعــقــارات 
القريبة من المواقع األثرية؛ حماية لها 

من التلف والهدم أو أي ضرر آخر.
وبينت الوزارة أن منح مجلس أمانة 
العاصمة والبلديات أصحاب العقارات 
القريبة من المواقع األثرية إجازة بناء 
أو هدم أو ترميم دون موافقة الجهة 
قد  ابــتــداء،  اآلثــار  بشؤون  المختصة 
قضائي  ــزاع  نـ ــدوث  حـ عليه  يــتــرتــب 

بــيــن هـــذه الــجــهــات والــمــرخــص له 
بشؤون  المختصة  والجهة 

اآلثـــــــــار عـــنـــد حـــصـــول 
ــهـــذه اآلثـــــار،  ضــــرر لـ

توقيف  حـــال  فـــي 
صاحب العقار عن 
الترميم  أو  البناء 

البناء الصادرة له من  بموجب إجازة 
البلديات.

نطاق الحماية

فيما أوضحت هيئة البحرين للثقافة 
وحالة  المهجورة  المباني  أن  واآلثــار 
صاحيات  من  ليست  فيها  اإلشــغــال 
دورها  أن  مبينة  الهيئة،  واختصاص 
المنوطة  والمهام  للمسؤوليات  وفقا 
الـــشـــأن هـــو تقييم  بــهــا ضــمــن هــــذا 
وتحديد القيمة المعمارية والتاريخية 
التاريخية  للمباني  والثقافية  والفنية 
عن  النظر  بغض  تصنيفاتها  بجميع  

حالة اإلشغال.
اشتغالها  أن  ــى  إلـ الــهــيــئــة  وأشـــــارت 
التاريخية  المدن  وحماية  إدارة  على 
وهويتها ومامحها ال ينحاز إلى مبان 
اشتغال  ســيــاق  يتضمن  بــل  بعينها، 
حقيقي يشمل نطاقات حماية معينة 
تـــم تــحــديــدهــا بــنــاء عــلــى دراســــات 
مــتــخــصــصــة عـــديـــدة قـــام بــهــا فــريــق 

العمل الهندسي.
بعمل مسح  قــامــت  أنــهــا  وأوضــحــت 
العام  فــي  التاريخية  للمدن  مبدئي 
جميع  تقييم  خــالــه  مــن  تــم   2010
العقارات الواقعة ضمن نطاق الحماية 
وتـــحـــديـــد الــقــيــم الــمــعــمــاريــة الــتــي 
نطاقات  بقلب  معمار  كــل  بها  ينفرد 
رصد  إلى  إضافة  المقترحة،  الحماية 
أهــم الــتــطــورات الــتــي مــرت بها تلك 

المناطق.
وأشارت إلى أن تحديد الصفة األثرية 
والتراثية والتاريخية لتلك المباني ال 
ينحصر فقط على تحديد مواد البناء 
أيضا  بل  للمبنى،  المكونة  العناصر  أو 
عــلــى الـــطـــراز الــتــصــمــيــمــي والــســيــاق 
الفراغات  وتوزيع  الحضري  والنسيج 
والعاقات ما بين المكونات المكانية 

والجغرافية وغيرها.
ــــى أنــهــا تــســعــى لــاعــتــنــاء  ولــفــتــت إل
ضمن  تقع  التي  المكونات  تلك  بكل 
التراثي  المعمار  منها:  تصنيفات عدة 
وهــو الـــذي يــعــود إلــى فترة 
قبلها،  ــا  ومـ األربــعــيــنــات 
االنتقالي  المعمار  يليه 
الذي يمتد حتى بداية 
الــســتــيــنــات، وأخــيــرا 
ــحــديــث  الــــتــــراث ال
الفترة  يغطي  الــذي 
ــا بــيــن الــســتــيــنــات  مـ
وصــــــوال إلـــــى أواخـــــر 

الثمانينات.

المسح جاٍر

إعــداد  أن  إلــى  الهيئة  لفتت 
يتطلب  اإلحــــصــــاءات 
ــودا حــثــيــثــة  ــ ــهـ ــ جـ
مجموعة  تضم 
ــن الـــخـــبـــراء  مــ
لمختصين  ا و
فـــــــــــي هـــــــذا 
ــال،  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـ
وقــد بــدأت 
الـــهـــيـــئـــة 

التي  المشروعات  مــن  العديد  فعليا 
اإلحــصــاءات  ــداد  الــفــرصــة إلعـ تهيئة 
لدارسة  الازمة  التنسيقية  واآلليات 
ــري كـــان  ــضـ ــحـ ــات الــــتــــراث الـ ــونـ ــكـ مـ
البحرين  مع جامعة  بالتنسيق  آخرها 
لــدراســة  للبنات؛  الملكية  والجامعة 
القيمة التراثية المادية وغير المادية 
الواقعة ضمن نطاق  العقارات  لجميع 
الـــحـــمـــايـــة لــمــديــنــة 
الــــــمــــــنــــــامــــــة 
التاريخية 

وال يزال هذا المسح جاريا.
مستندات  خــال  مــن  الهيئة  وبينت 
تسعى  أنــهــا  عليها  حــصــلــت  رســمــيــة 
ــول حــفــاظــيــة؛ مـــن أجــل  إليـــجـــاد حــل
إعـــــادة تــأهــيــل الــمــبــانــي الــتــاريــخــيــة 
األضـــرار  أن  خصوصا  واســتــثــمــارهــا، 
التي تلحق بتلك المباني واشتراطات 
ترتبط  ال  المعيشية  والبيئة  السامة 
بنوع العقار بل بطريقة التعامل معه.

ــا تــبــاشــر حــمــايــة اآلثـــار  ــه وذكـــــرت أن
ــا يتعلق  مـ عــلــى جــمــيــع  واإلشـــــــراف 
المحافظة  خصوصا  اآلثـــار  بــشــؤون 
عــلــيــهــا وحــمــايــتــهــا فـــي مــتــاحــفــهــا أو 

ــي  ــا وفـ ــهـ ــازنـ ــخـ مـ

المواقع والمناطق األثرية والتاريخية، 
الكائنة  ــار  ــ الــكــشــف عــن اآلث وتــتــولــى 

األرض  سطح  فــوق 
عما  والتنقيب 

هــــو مـــوجـــود 
مــنــهــا تــحــت 
ســــــــــــطــــــــــــح 

األرض.
أن  وأكـــــــــــدت 
واجــــــــــبــــــــــات 
ومسؤوليات 
ــمــــل فــي  ــعــ ــ ال

ــام تعتمد  مــجــاالت اآلثــــار بــشــكــل عـ
من  كبيرة  درجــة  على  أســاس  بوجه 
االحترافية والخبرة العملية والعملية 
والمتاحف، وهذا  اآلثــار  في مجاالت 
ــن خــال  ــا يــتــحــقــق لــلــهــيــئــة مـ ــو مـ هـ
المختصين،  الخبراء  مــن  منتسبيها 
لذلك هي من تستطيع أن تقدر أكثر 
لألثر  التاريخية  القيمة  غيرها  مــن 
يتوافر  ال  مــا  وهــو  منقوال،  أم  عــقــارا 
للمجالس البلدية وفقا ألحكام القانون 

المعني والمنظم لعمل المجالس.

موقف المجالس

البلدية   من جهتها، اتفقت المجالس 
الـــشـــمـــالـــيـــة والـــجـــنـــوبـــيـــة ومــجــلــس 
هي  الهيئة  أن  على  العاصمة  أمــانــة 
الــمــخــتــصــة بــالــحــفــاظ عــلــى الــتــراث 
المبادئ  البحرين وتحدد  واآلثــار في 
التخطيط  لضبط أعمال ومشروعات 
ــقــرب من  ــال ــحــضــري والــعــمــرانــي ب ال
التاريخية؛  والمباني  األثرية  المواقع 
للحفاظ على الخصوصية والمفردات 

المعمارية والتراثية.

خرائط مسحية

ــه، قـــــال رئـــيـــس جــمــعــيــة  ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
أمين  عيسى  البحرين  وآثـــار  تــاريــخ 
تتعارض  وال  األمـــور  تستقيم  “لــكــي 
البلدية  المجالس  بين  المسؤوليات 
تقوم  أن  الضرورة  اآلثــار، من  وهيئة 
بعمل  واآلثــار  للثقافة  البحرين  هيئة 
خرائط مساحية دقيقة محدد عليها 
والمباني  األثــريــة  والمعالم  الــمــواقــع 
المملكة  مناطق  عموم  فــي  التراثية 
ــمــدن والـــقـــرى، عــلــى أن تنشر  ال فــي 
ــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة  الـــخـــرائـــط فـ
ــبــلــديــة  وتـــــــوزع عـــلـــى الـــمـــجـــالـــس ال

ومحافظات المملكة”.
كل  في  أهلية  لجان  تشكيل  واقترح 
مناطق مملكة البحرين التي تحتوي 
تراثية؛  معالم  أو  أثرية  مواقع  على 
لــلــمــشــاركــة فــي الــصــيــانــة والــمــراقــبــة 
هناك عاقة  تكون  أن  واإلدارة، على 
ــار، ويتم  ــ ــ مــبــاشــرة مــع الــهــيــئــة واآلث
اختيار أعضاء اللجان من قبل 
المجالس البلدية والهيئات 
الثقافية  والجمعيات 
الــمــوجــودة فــي كل 
ــطــقــة، ويـــكـــون  مــن
والمشاركة  العمل 
ــان  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ فــــــــي الـ

تطوعيا.

ياسين زينل

رئيسة هيئة الثقافة متفقدة موقعا يخضع لمسؤولية الهيئة )أرشيفية(

صالح طرادة عيسى أمين بدر التميمي أحمد الكوهجي

جيــران المــواقــع األثــريــة... الصبــر مفتــاح الفـــرج
الـــبـــنـــاء ــرف رخــــــص  ــ ــص ــ ل ــر  ــ ــه ــ ــر 6 أش ــ ــأخ ــ ت ــون مــــن  ــكـ ــشـ مــــواطــــنــــون يـ
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ليلى مال اهلل

إبراهيم النفيعيوزير األشغال وشؤون البلديات

مـــن المســـؤول عـــن حمايـــة اآلثـــار بالكويـــت وُعمـــان
الموقفالدولة

الكويت

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب المسؤول 
عن تقدير الصفة األثرية والتاريخية لألشياء والمواقع 
والمباني والحكم بأهمية كل أثر وتقرير اآلثار الواجب 

تسجيلها وصيانتها ودراستها واالنتفاع بها.

عمان
تختص وزارة التراث والثقافة وحدها دون غيرها بكافة 

شؤون التراث الثقافي على نحو يكفل جمعه وحسن ادارته 
وحمايته ونقله لألجيال القادمة.

المادة الثانية بقانون حماية اآلثار هي موضع الجدل بشأن بسط صالحيات هيئة الثقافة واآلثار قبل صرف رخص للتعمير  «
بالقرب من المواقع األثرية والتراثية والتاريخية. وتنص المادة على اآلتي:

يعتبر أثرا أي شيء خلفته الحضارات أو تركته األجيال السابقة مما يكشف عنه أو يعثر عليه سواء أكان عقارا أو منقوال  «
يتصل بالفنون أو العلوم أو اآلداب أو األخالق أو العقائد أو الحياة اليومية أو األحداث العامة وغيرها مما يرجع تاريخه إلى 50 

سنة ميالدية على األقل متى كانت له قيمة فنية أو تاريخية.

وتعتبر من اآلثار الوثائق التاريخية والمخطوطات وما وجد معها من أغطية لحفظها. «

كما تعتبر من اآلثار بقايا السالالت البشرية والحيوانية وغيرها من الكائنات المعاصرة لها التي يرجع تاريخها إلى ما قبل  «
600 سنة ميالدية.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير اإلعالم أن يعتبر ألسباب فنية أو تاريخية، أي عقار أو منقول أثرا  «
إذا كانت للدولة مصلحة وطنية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد في هذه المادة.

المادة )2(



انشطرت المواقف من موضوع توريث معاش الزوجة المتوفاة لزوجها، ودق 
الجــدل بــاب البحرين بعد أن أثير فــي دول عربية أخرى مثل األردن والمغرب. 
تطابقــت وجهــات نظر رجال الدين. وحســموا الموضوع. وقالــوا إنه إرث ومن 
حق الزوج نصيبه من الميراث. ولكن تباين موقف الجهات الرســمية واألهلية. 
المؤيــدون اعتبروه معززا الســتقرار األســرة، والمتحفظــون اعتصموا بالوضع 

المالي للصناديق التقاعدية.

إحصاءات

طلبـــت “البالد” إحصاءات رســـمية من 
االجتماعـــي  للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة 
عـــن عدد األرامـــل الذكـــور، ولكن تبين 
أن ليـــس بحـــوزة الجهـــة المعنيـــة هذه 

األرقام؛ ألنها لم تكن في الحسبان.
أمـــا األرقـــام الوحيـــدة فهـــي عـــن عدد 
العاجزيـــن  والرجـــال  اإلنـــاث  األرامـــل 
عن الكســـب الذين يتقاضون معاشات 

تقاعدية عن ذويهم المتوفين.
األرامـــل  عـــدد  فـــإن  للهيئـــة  ووفقـــا 
المســـتحقين لمعاشـــات تقاعديـــة عـــن 
بالقطـــاع  عملـــوا  متوفيـــن  موظفيـــن 
العـــام يبلـــغ 4022 بنســـبة 40 % مـــن 
إجمالي المســـتحقين، أما عدد األرامل 
المســـتحقين لمعاشـــات عـــن موظفين 
عملـــوا بالقطـــاع الخاص فيبلـــغ 4143 
إجمالـــي  مـــن  أيضـــا   %  40 بنســـبة 
المســـتحقين. وتبيـــن أن 8165 أرملـــة 
ورجـــال عاجزا يتقاضون معاشـــات عن 
ذويهم المتوفيـــن )التفاصيل بالجدول 

المرفق(.

الماجد: إرث

مـــن جهته قال النائب الســـابق الشـــيخ 
الشـــرعي  الحكـــم  إن  الماجـــد  ماجـــد 
مـــا  كان  إذا  أولهمـــا  بأمريـــن،  منـــوط 
يقتطـــع مـــن راتـــب الزوجة شـــهريا هو 
مـــن مالها، فهذا البـــد أن يكون من حق 
الورثـــة ســـواء كان من ضمنهـــم الزوج 
أو غيـــره، والثانـــي ُينَظـــر إلـــى قانـــون 
التأميـــن االجتماعي، فعلى أي أســـاس 
ُحـــِرَم الـــزوج من هذا الحـــق )المعاش(، 
فالبـــد من تعديل القانـــون ليتوافق مع 
ضمان الحق لمستحقه سواء أكان إرثا 

أو معاشا تقاعديا.
وأكد جواز حصول الزوج على معاشها 
باعتباره وارثا، سواء كان يعمل ولديه 

راتب ثابت أم ال.

بوهندي: له نصيب

أنـــس  النائـــب الســـابق الشـــيخ  وأيـــده 
بوهندي. وأوضح أن المال المســـتقطع 
من المرأة العاملة يعتبر - شرعا - جزءا 
مـــن ميراثهـــا، وزوجها له نصيـــب فيه، 
وأن تطبيقـــه يزيـــد مـــن روح المواطنة 
لـــدى الشـــعب، ويؤكـــد مـــا تســـعى إليه 
الحكومة من تحقيق العدالة والمساواة 
بيـــن الرجل والمرأة فـــي األمور التي ال 

تتعارض مع النصوص الشرعية.
وأضاف: التوريث يســـهم بشـــكل كبير 
علـــى االســـتقرار األســـري، ويزيـــد مـــن 

عجلة النمو االقتصادي.

انتقاص حقوق الرجل

ورأى المجلـــس األعلى للمرأة أن النص 
القائـــم بقانـــون الهيئـــة العامـــة للتأمين 
االجتماعـــي ينتقص مـــن حقوق الرجل 
بفرضـــه قيـــودا غيـــر مبـــررة في شـــأن 
اســـتحقاقه معاشـــا تقاعديا عنـــد وفاة 
زوجته ]اشـــتراط أن يكـــون عاجزا عن 
الكســـب[، ولـــم يفرضهـــا المشـــرع على 
المـــرأة حـــال وفـــاة زوجهـــا، مـــا يوقعه 
بشـــبهة عدم الدستورية لإلخالل بمبدأ 

المساواة.
مســـتندات  وفـــق   - المجلـــس  واعتبـــر 
- أن  “البـــالد”  رســـمية حصلـــت عليهـــا 
“ال  لزوجهـــا  الزوجـــة  معـــاش  توريـــث 
يتعارض مع أنظمة الضمان االجتماعي 
بتوفيـــر  تتمثـــل  والتـــي  وأغراضـــه، 
الحمايـــة التأمينيـــة لألســـرة بعـــد وفاة 
عائلها، فالحماية يجب أن تمتد لتشمل 
الـــزوج فهو أحد أفرادها دون أن يكون 
]الـــذي  والتعديـــل  بالضـــرورة،  عاجـــزا 
بحثـــه البرلمـــان[ لـــن يضيف أيـــة أعباء 
أو تكاليـــف على صناديـــق التقاعد، فما 
ســـيتغير هو نصيب كل فرد مســـتحق، 
وهو ما ســـينعكس بشكل إيجابي على 

وضع األسرة”.

سعاد: ليس تركة

وذكـــرت عضـــو مجلـــس إدارة الهيئـــة 
العامة للتأمين االجتماعي سعاد مبارك 

لــــ “البـــالد” أنـــه ال يمكـــن عمليـــا تطبيق 
حصـــول الـــزوج علـــى معـــاش زوجتـــه 
المتوفـــاة؛ نظـــر لكـــون نظـــام التأميـــن 
االجتماعي قائم على أســـاس التكافل 
المجتمعـــي، وهـــذا المبـــدأ يضمـــن لكل 
فـــرد الدخـــل العـــادل، فهو ليـــس تركة 
يورثهـــا المؤمن عليه للغيـــر؛ ألنه ليس 
مبلغـــا محـــددا وثابتـــا ســـيحصل عليه 

المستحق.
وبينـــت مبـــارك - وهـــي تـــرأس نقابـــة 
العامليـــن بقطـــاع الفندقة - أنه إذا كان 
الـــزوج يعمل ولديه راتبه ومقتدر على 
اإلنفـــاق على نفســـه وأبنائه فال ينطبق 

عليه مبدأ الحاجة للتكافل.
عـــدد  زيـــادة  صعوبـــة  إلـــى  وأشـــارت 
المستفيدين من التأمينات االجتماعية 
للصناديـــق  المالـــي  الوضـــع  ظـــل  فـــي 

التقاعدية.

أكثر من معاش

للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة  وتحفظـــت 
راتـــب  توريـــث  علـــى  االجتماعـــي 

المتوفاة للزوج.
وقالت: إدخال الزوج مع المســـتحقين، 
مـــن دون شـــرط العمر، ســـيترتب عليه 
مشـــاركته ألبنائـــه فـــي الحصـــول على 

المعاش، واالنتقاص من نصيبهم.
وأضافت: القانـــون ينص صراحة على 
أن األصـــل هـــو عدم جـــواز صرف أكثر 
من معـــاش واحد، فضال عـــن أن إقرار 
المشـــروع بقانـــون دون قيـــد ينطـــوي 
علـــى إضافـــة ميـــزة تأمينيـــة جديـــدة 
تتطلب إجراء دراسة التكلفة وتأثيرها 

على األوضاع المالية للصناديق.

العسكري: اقتراح متناقض

وتبنى صندوق التقاعد العسكري رؤية 
الحكومـــة، وأفـــاد بمســـتندات رســـمية 
المعـــاش  أن  “البـــالد”  عليهـــا  حصلـــت 
ال يعتبـــر تركـــة موروثـــة عـــن المؤمـــن 
عليـــه وإنمـــا هو حق يتلقاه المســـتحق 
وأن  مباشـــرة،  التأمينـــي  النظـــام  مـــن 
فـــي  العاجـــز  غيـــر  الـــزوج  اســـتحقاق 
معـــاش زوجتـــه يـــؤدي إلـــى االنتقاص 
من حقوق المســـتحقين اآلخرين، وهو 
ما يتعارض مع مفهوم وأنظمة التأمين 
االجتماعي ومناط اســـتحقاق المعاش 

فيها.
وبين أن اقتراح توريث راتب المتوفاة 
اســـتحقاق  قـــرر  إذ  للـــزوج متناقـــض، 
الـــزوج نصيبـــا في معـــاش زوجته عند 
وفاتها دون أي شـــرط أو قيد، ومن ثم 
الجمع بين معاشـــه عن نفســـه ومعاشه 
عـــن زوجته فـــي جميع األحـــوال، فيما 
أن القانون يقرر قيودا على اســـتحقاق 
الزوجة معاشـــا عن زوجها المتوفى، إذ 
يتم وقفه في حالة زواجها من شخص 

آخر.

موقفان لـ “النسائي”

وبدت رؤية االتحاد النسائي متضاربة 
االتحـــاد  رفـــض  ففيمـــا  نفســـها،  مـــع 
النســـائي فكرة توريـــث راتب المتوفاة 
لزوجهـــا، وقفـــت نائبة رئيســـة االتحاد 
زينب الدرازي بموقف المؤيد للتوريث 

وفق حديثها لـ “البالد”.
نصيـــب  تخصيـــص  االتحـــاد  واعتبـــر 
للزوج من معاش زوجته سيكون على 
حســـاب نصيـــب الورثـــة المســـتحقين 
مـــا  المتوفـــاة،  أبنـــاء  مـــن  اآلخريـــن 
ســـيضر بمصالحهم من دون أن يســـهم 
بالضـــرورة في حفظ العائلة وتماســـك 

أفرادها.
وقـــال االتحـــاد: الـــزوج هـــو المنوط به 
شـــرعا إعالـــة األســـرة وتأميـــن الدخل 

لهـــا، وبعـــد وفاتـــه ينتقـــل الحـــق فـــي 
معاشه إلى كل أفراد األسرة بمن فيهم 
الزوجة، وهـــذا ما يجعل النص الحالي 
للقانـــون منســـجما مع أحكام الشـــريعة 

اإلسالمية الغراء.

الـــدرازي  االتحـــاد  رئيســـة  نائبـــة  أمـــا 
فقالـــت إنـــه بغـــض النظر عن ســـلبيات 
اقتـــراح التوريـــث، كأن يأخـــذ الرجـــل 
معـــاش زوجته المتوفـــاة ويتزوج بعد 
وفاتها، إال أن مصداق معنى المواطنة 

المتســـاوية هـــو طالمـــا كان مـــن حـــق 
المـــرأة الحصـــول علـــى معـــاش زوجها 
المتوفـــى فإن للرجـــل ذات الحق حال 
االجتماعيـــة  المســـاوئ  وأن  وفاتهـــا، 
ترقـــى  ال  فرديـــة  ســـتكون  الناتجـــة 

العتبارها ظاهرة.
ولفتت إلـــى أنه ال يمكن االســـتناد إلى 
الحجـــج ونحـــرم الرجـــل مـــن أن حـــق 
زوجتـــه المتوفـــاة التـــي دفعـــت تلـــك 

االشتراكات لسنين طويلة.

توريث راتب المتوفاة لزوجها... حالل شرعا وحرام قانونا
“^” تناقش الموضوع: رجال الدين متفقون.. الجهات الرسمية مختلفة.. واالتحاد النسائي متناقض

موقف
الدول العربية من توريث

راتب الزوجة المتوفاة
لزوجها دون شرط

إذا كانت المتوفاة عسكرية يستحق 
الزوج معاشها دون شرط. أما اذا كانت 

مدنية، فال يستحق إال إذا كان عاجزا 
عجزا كليا

ال يستحق، إال إذا كان عاجزا صحيا 
وذلك يمنعه من الكسب

يستحق بشروط، ومن بينها أال يكون 
الزوج متزوجا بأخرى في تاريخ وفاة 

صاحبة المعاش

ال يستحق

يستحق

ال يستحق، إال إذا كان غير قادر على 
كسب الدخل لسبب صحي

ال يستحق، إال إذا كان غير قادر على 
الكسب

ال يستحق

ال يستحق، إال إذا كان غير قادر على 
الكسب.

ال يستحق، إال إذا كان غير قادر على 
كسب الدخل لسبب صحي.
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هالل ليلة 2 شوال كما بدا مساء أمس في سماء البحرين

أكـــدت الجمعيـــة المجتمعيـــة العربية 
)ايه سي ايه(، إحدى جمعيات بمجلس 
العالقـــات العربيـــة الدوليـــة )كارنتـــر(، 
أن “العمـــل التطوعـــي والمجتمعي هو 
عنصر رئيس فـــي تعزيز قيم التراحم 
مختلـــف  بيـــن  والتكاتـــف  والتكامـــل 
شـــرائح المجتمـــع العربي، عـــالوة عن 
المواطنيـــن  نفـــوس  فـــي  يعمـــق  انـــه 
مبـــادئ االنتمـــاء للوطـــن والعمل على 
تحقيـــق رؤيـــة واســـتراتيجية الدولة 

بالمنظور البعيد”.
وقالت عضو الجمعية مريم المزروعي 

“إن العمـــل المجتمعـــي والتطوعي هو 
أحـــد أبـــرز دالئـــل تحضـــر المجتمعات 
فـــي دول العالم، عـــالوة على أنه أحد 
أهـــم القيم التي حث ديننا اإلســـالمي 
واالنخـــراط  ودعمـــه  تبنيـــه  علـــى 
والعمـــل فيه؛ لمـــا له من أثـــر كبير في 
تعميـــق روح اإلحســـاس بالغيـــر مـــن 
خـــالل قيـــم التراحـــم والتعاضـــد بين 
المجتمـــع، ولمـــا لـــه أيضـــا مـــن تعميق 
شـــعور المواطنيـــن بأنهم شـــركاء في 
المســـؤولية المجتمعيـــة، وبـــأن الفـــرد 
هـــو عنصر مهم بتحقيـــق مجتمع واع 

رؤيـــة  لتحقيـــق  ويســـعى  ومتحضـــر 
المجتمعيـــة  واســـتراتيجيتها  الدولـــة 
واألمنيـــة  والصحيـــة  والتعليميـــة 
المجـــاالت  وبقيـــة  واالقتصاديـــة 

األخرى”.
العمـــل  يكـــون  أن  “يجـــب  وأضافـــت 
متناســـقا  والمجتمعـــي  التطوعـــي 
ومكمـــال للرؤيـــة الوطنيـــة ال أن يكون 
بعيـــدا عـــن هـــذه الرؤيـــة؛ حتـــى يتـــم 
ضمان تحقيق األهـــداف المرجوة من 

العمل التطوعي بشكل كبير جدا”.
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يجب أن يكون التطوع مكمال للرؤية الوطنية
التراحـــم قيـــم  لتعزيـــز  مهـــم  عنصـــر  العربيـــة”:  “المجتمعيـــة 

مريم المزروعي

المنامة - الجمعية المجتمعية العربية

مجمع الريف - المجلس البلدي الشمالي

الماليـــة  اللجنـــة  رئيســـة  صرحـــت 
البلـــدي  بالمجلـــس  والقانونيـــة 
الســـابعة  الدائـــرة  ممثـــل  الشـــمالي 
زينـــة جاســـم بـــأن الملعب الشـــعبي 
بقرية دمســـتان ذا المســـاحة البالغة 
2146 متـــرا مربعـــا الواقـــع بمجمـــع 
1019 ويتوســـط األحياء الســـكنية 
وشـــجيراته  البســـيطة  بتهيئتـــه 
وهنـــاك،  هنـــا  المتناثـــرة  الصغيـــرة 
يعتبـــر المتنفس للكثير من الشـــباب 
ومختلف الشـــرائح العمرية عند كل 

مساء وإجازة نهاية كل أسبوع.
االنتبـــاه  يلفـــت  مـــا  أن  وأضافـــت 
علـــى  األهالـــي  إصـــرار  للمعلـــب 
ارتيـــاده واعتبـــاره جـــزءا ال يتجـــزأ 
مـــن برنامجهـــم اليومـــي وإدمانهـــم 
ممارســـة هواياتهـــم الرياضيـــة فيه 

منذ سنين عديدة.
وأشـــارت زينـــة إلـــى أنـــه بنـــاًء على 
رغبة األهالي ومتابعتهم المســـتمرة 
فـــإن التواصل مســـتمر مـــع المعنين 
بوزارة شؤون البلديات والتخطيط 
العقـــار  تطويـــر  بشـــأن  العمرانـــي 
المذكـــور؛ ليكون حديقـــة نموذجية 
متكاملة يكون الملعب مرفًقا رئيًسا 
المشـــروعات  أحـــد  وتكـــون  فيهـــا 
للتنميـــة  المحققـــة  الحيويـــة 
المســـتدامة خدمًة لمختلف شرائح 

المجتمع.
ولفتـــت إلـــى أن موقـــع مـــا يســـمى 
بالملعب الشعبي حالًيا تعود ملكيته 

وزارة  أمـــالك  وضمـــن  للحكومـــة، 
وســـيكون  والبلديـــات،  األشـــغال 
بمثابة بيئة صحية مناســـبة للشباب 
ومختلـــف فئات المجتمع لممارســـة 
الرياضة بالقرب من مناطق سكنهم، 
وأن السعي لتنفيذ هذه المشروعات 
نواة مسيرة عملها البلدي وأحد أهم 
أهدافهـــا ضمـــن خطة عملهـــا العامة 
والجهـــاز  الـــوزارة  مـــع  بالتنســـيق 

التنفيذي.
ونوهـــت زينـــة إلـــى أن التشـــاورات 
والمراســـالت المتبادلة مع المعنيين 
مستمرة؛ لتخصيص العقار المذكور 
والمضـــي  األهالـــي  لرغبـــة  تحقيًقـــا 
المتواضـــع  حلمهـــم  لجعـــل  قدًمـــا 

حقيقة.
وختمـــت زينـــة باإلشـــادة بمبادرات 
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وشـــؤون الشـــباب رئيـــس المجلس 
ســـمو  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 
معربًة عن عظيم تقديرها إلنجازات 
وتوجيهات ســـموه المســـاندة لعمل 
أعضـــاء المجالس البلديـــة المنصب 
على تحقيق طموحـــات المواطنين 
المقدمـــة  للخدمـــات  وتطلعاتهـــم 
لهم ضمـــن المشـــروعات التطويرية 
في ســـبيل االرتقـــاء بالعمـــل البلدي 
بمختلف مناطق مملكة البحرين بما 
يســـهم في تحقيق أهداف المسيرة 

التنموية الشاملة للحكومة.

جاسم: حديقة دمستان ضمن خطة “الشمالي”

التعاون بين السلطتين يخدم الصالح العام
البحرانـــي مـــع  الخدميـــة  االحتياجـــات  يبحـــث  األشـــغال  وزيـــر 

وشـــئون  األشـــغال  وزيـــر  اســـتقبل 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصـــام خلـــف بمكتبـــه فـــي شـــؤون 
الثانيـــة  الدائـــرة  ممثـــل  األشـــغال 
الشـــمالية  محافظـــة  فـــي  عشـــرة 
النائـــب محمـــود البحرانـــي بحضور 
األشـــغال  لشـــؤون  الـــوزارة  وكيـــل 
أحمد الخياط ومستشـــار التخطيط 

االستراتيجي عيسى البوعينين.
الوزيـــر خلـــف  اللقـــاء، أشـــاد  وفـــي 
بالـــدور الكبيـــر الـــذي يلعبـــه أعضاء 
خدمـــة  فـــي  التشـــريعية  الســـلطة 
مؤكـــدا  والمواطنيـــن،  الوطـــن 
فـــي الوقـــت ذاتـــه أهميـــة التعـــاون 
المســـتمر بين السلطتين التشريعية 

والتنفيذية من أجل الصالح العام.
وتـــم فـــي المقابلـــة بحـــث عـــدد من 
باحتياجـــات  المتعلقـــة  المواضيـــع 
الدائرة الثانية عشرة في المحافظة 
الشمالية والمتعلقة بمشاريع الدائرة 
للـــوزارة  التنفيذيـــة  الخطـــة  ضمـــن 

 ،2021 إلـــى   2020 الفتـــرة  خـــالل 
قريـــة  تطويـــر  مشـــروع  ومناقشـــة 
المالكيـــة وإعادة تخطيط وتصنيف 

عدد من المناطق في الدائرة.
كمـــا تـــم بحـــث احتياجـــات الدائرة 
الشـــوارع  بتطويـــر  والمتعلقـــة 
الرئيســـية والفرعيـــة داخـــل الدائرة 
وتطوير المداخل والمخارج وكذلك 

تطوير المشـــاريع الخدمية والبلدية 
التي تعنى بها الوزارة.

اللقـــاء  فـــي  خلـــف  الوزيـــر  وشـــدد 
علـــى حـــرص الـــوزارة علـــى تنفيـــذ 
توجيهـــات مجلس الوزراء برئاســـة 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة بالعمل من أجل توفير أفضل 

الخدمات للمواطنين والمقيمين.
مـــن جانبـــه، أشـــاد النائـــب محمـــود 
األشـــغال  وزارة  بجهـــود  البحرانـــي 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
المشـــاريع  تنفيـــذ  فـــي  العمرانـــي 
الخدمية في عموم مملكة البحرين، 
صعيـــد  علـــى  الحاصـــل  والتطويـــر 

المشاريع الخدمية التي تقدمها.

وزير األشغال يستقبل النائب محمود البحراني

 المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

بلدية الجنوبية تخطر أصحاب 150 سيارة مهجورة وخربة
أخطـــرت بلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة أصحـــاب 150 
سيارة سكراب وخربة في مختلف مناطق المحافظة 
الجنوبيـــة؛ حفاًظـــا علـــى المظهـــر الجمالـــي، وتنفيًذا 
لقانون إشغال الطريق العام وقانون النظافة العامة. 
وأشـــارت البلديـــة إلـــى أن هـــذه الحملـــة تأتـــي ضمن 
سلســـلة الحمـــالت التـــي تقـــوم بهـــا البلديـــة لضبـــط 
مخالفـــات اإلشـــغاالت التـــي تتســـبب فـــي اإلضـــرار 
بالبيئـــة والطابع العمراني والجمالـــي للمناطق، حيث 
يشـــكو األهالـــي من وجـــود الســـيارات علـــى أطراف 
الطريـــق العـــام، مما يصعب مـــن حركة تنقلهـــم أثناء 
القيادة، عالوة على حجزها ألجزاء من حرم الشارع 

واألماكن المفتوحة وإشغالها للطريق العام.
وشـــددت علـــى أنهـــا ســـتقوم بمزيـــد مـــن الحمـــالت 
إلزالة المخالفات بشـــتى أنواعها في مختلف مناطق 
هـــذه  مثـــل  تتســـبب  حيـــث  الجنوبيـــة،  المحافظـــة 
المخالفات فـــي اإلضرار بالحركة المرورية وتشـــويه 

المظهر العام.

الرفاع - بلدية الجنوبية

عدد من السيارات التي تم إخطار أصحابها من البلدية في مختلف مناطق الجنوبية
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عدســة “^” ترصــــد هــــالل ليلة ثانــي العيـــد
تصوير: خليل إبراهيم



هـــو “العيـــد”.. لكأنه يأتـــي معطـــًرا برائحة 
ماء الـــورد والعود والجمـــال البهي لمجرد 
ذكـــر مفـــردة “عيد”! فلألعيـــاد رونقها الذي 
يســـري فـــي الـــروح مـــن أول العمـــر إلـــى 
آخـــره.. بذكرياتـــه.. ســـعادته.. لحظاتـــه.. 
ابتســـاماته.. لمـــة األهـــل.. لبـــس الجديد.. 
ونعيـــن من هللا خيـــر.. وألننا نعيش فرحة 
عيـــد الفطر في ظـــرف اســـتثنائي، فلتكن 
نجـــد  أن  بالفعـــل،  فرحـــة  وهـــي  فرحـــة.. 
الوطـــن الغالـــي وأهله في ســـام.. ســـنقرأ 

بضع عبارات هنا:

سنعود مهما طال الوقت..

تنثر عضو جمعية االجتماعيين البحرينية 
هـــدى إبراهيم المحمود باقـــة من التفاؤل 
الســـعيد، فالعيـــد  العيـــد  بتهانـــي  المكللـــة 
ســـيكون علينا سعيدا وعلى بادنا وناسها 
يتميـــزون  البـــاد  أهـــل  وألن  الطيبيـــن، 
بالوعـــي دائًمـــا ويحرصـــون علـــى االلتزام 
وطنهـــم  علـــى  األكبـــر  لحرصهـــم  كبوابـــة 
خيـــر  فـــي  هللا  بعـــون  فنحـــن  وأهلهـــم، 
وســـنعود مهما طـــال الوقت وســـتمر هذه 
األيام العصيبة لنتجاوزها مًعا بسامة كل 
البشـــرية، ونسأل هللا أن ينعم علينا وعلى 
كل األوطان وكل الشعوب برحمته، ويوًما 
مـــا، وســـيكون قريًبا، ســـنعود إلـــى حياتنا 
الطبيعيـــة ولقـــاءات أهلنـــا وأحبتنـــا، وكل 

عام والجميع بخير.

سواعد تتكاتف لتحمي الوطن

والمحكـــم  القانونـــي  المستشـــار  ويعبـــر 
الدولـــي محمد رضا بوحســـين عن تقديرة 
لـــكل مكونـــات المجتمـــع البحرينـــي الـــذي 
تظهـــر أصالتـــه ومواقفـــه صًفا واحـــًدا في 
األزمات، ويشـــير إلـــى أنه منذ بدء جائحة 
كورونـــا فـــي فبرايـــر 2020 حتـــى انقضاء 
أعـــاده هللا علـــى  المبـــارك  شـــهر رمضـــان 
الجميع في خير، ونحن نرى تلك السواعد 
التـــي تتكاتـــف وتتحد مع بعضهـــا البعض 
لتحمـــي نـــواة الوطـــن، فالقيادة الرشـــيدة 
– حفظهـــا هللا - قامـــت بخطـــوات جبـــارة 
في ظل التوجيهات االســـتباقية الحكيمة 
لجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه 
للحفاظ على حياة اإلنسان أواًل من خال 
اتخاذ اإلجراءات االحترازية في مختلف 
القطاعـــات، والحفـــاظ علـــى كرامتـــه ثانًيا 
من خال تقديم الدعم للعوائل البحرينية 
وتحفيـــز الكيانـــات االقتصاديـــة للحفـــاظ 
علـــى بقائها واســـتمراريتها، وتجلـــى دائًما 
الحضـــور المعهـــود المميز لصاحب الســـمو 

الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
رئيـــس الـــوزراء حفظـــه هللا ورعـــاه فـــي 
متابعـــة كل شـــؤون الباد على المســـتوى 
كل  مـــن  بالرغـــم  بتواصلـــه   - المجتمعـــي 
الظـــروف -  مـــع مختلـــف فئـــات مجتمـــع 
البحرين لاطمئنان عليهم فهم قرة عينه، 
وعلى المســـتوى الحكومي بمتابعة سموه 
الحثيثـــة للـــوزارات والجهـــات الحكوميـــة 
فـــي مثل هـــذه الظـــروف؛ لاطمئنان على 

استقرار ودعم كل القطاعات.
لقـــد قـــاد صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
فريـــق  نوعيـــة  بإســـتراتيجية  الـــوزراء 
لمواجهـــة  التنســـيقية  واللجنـــة  البحريـــن 
وجـــدارة  باقتـــدار   19 كوفيـــد  كورونـــا 
جعلـــت مـــن البحرين نموذًجـــا متقدًما في 
االجـــراءات واالحترازات بشـــهادة منظمة 
بخطـــوات  معضـــوًدا  العالميـــة،  الصحـــة 
مميزه لســـمو شـــيخ الشـــباب ممثل جالة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب 
رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة مـــن 
خال إيجاد القنوات واألدوات والوسائل 
الداعمـــة لتنفيـــذ إســـتراتيجيات مواجهة 

جائحة كورونا على مستوى الوطن.
الســـعيد،  الفطـــر  عيـــد  أيـــام  فـــي  ونحـــن 
والحديـــث لــــ “بوحســـين”.. نتمنـــى لجميع 
ســـبحانه  هللا  ونســـأل  الشـــفاء  المرضـــى 
وتعالـــى الشـــفاء للجميـــع، مـــن مواطنيـــن 
ومقيميـــن، ونبتهـــل إلـــى هللا جـــل وعـــا 
الـــذي  والشـــعوب  األوطـــان  يحفـــظ  أن 
أثبـــت الحـــدث أننـــا عالـــم صغيـــر بقريـــة 
كونيـــة، وحين نســـتقبل العيد في ظروف 
اســـتثنائية، فإننا بالتأكيد لـــن نبتعد كثيًرا 
فـــكل  وأحبتنـــا،  وأصدقائنـــا  أهلنـــا  عـــن 
الوســـائط التقنيـــة اليـــوم متوفـــرة لتبادل 
التهانـــي والتبريكات، وعســـى أيامكم كلها 
ســـعادة ونعـــود على هـــذا الشـــهر الفضيل 
وعلى أعيادنـــا الوطنية والدينيـــة وأيامنا 
الجميلـــة فـــي وطـــن الخيـــر الذي ســـيبقى 
متكاتًفـــا بأهلـــه فـــي خيـــر وامـــان، فعيدنا 
الحقيقـــي هـــو أننـــا دائمـــا معا مهمـــا كانت 

قيـــادة  والبحريـــن  عـــام  فـــكل  الظـــروف، 
وشعبا بخير.

الخاصـــة  التهنئـــة  بوحســـين  ويرفـــع 
والمعطـــرة بـــكل الحـــب والود إلـــى جميع 
مـــن يقف فـــي الصفوف األولـــى من أطقم 
طبية وتمريضية وفنية وخدمات صحية 
كل  مـــن  لوجســـتية  وخدمـــات  مســـاعدة 
اإلدارات واألجهـــزة، وإلى كل المتطوعين 
وكل المنتســـبين إلـــى الجهـــات الرســـمية 
واألهليـــة الذين بذلـــوا وال يزالون يبذلون 
الجهـــد؛ من أجل ســـامتنا جميًعـــا، فالعيد 
الســـعيد أنتـــم والبهجـــة أنتـــم رعاكـــم هللا 

وحفظكم.

روح الفريق الواحد

مـــع أجمـــل باقات العيـــد، ترفـــع اإلعامية 
ســـهير ســـند المهندي التهاني إلـــى القيادة 
العربيـــة  األمـــة  ســـائر  وإلـــى  الحكيمـــة 
وكل  البحريـــن  وفريـــق  واإلســـامية 
المتطوعين الذين قدمـــوا الجهود الخيرة 
لحمايـــة الوطـــن وأبنائـــه فـــي ظـــل هـــذه 

الجائحة الفايروسية.
وتضيـــف.. الثناء والتقدير لكل من تعاون 
مـــن المواطنيـــن الحريصيـــن علـــى تميـــز 
البحريـــن ورفعـــة شـــأنها علـــى المســـتوى 
العالمـــي مـــن خـــال التعـــاون الذي شـــكل 
روح الفريق الواحـــد، والذي عكس صورًة 
مشـــرفًة تشـــهد لها جميـــع الـــدول العربية 
واألجنبيـــة وجعلت البحريـــن محط أنظار 
الجميـــع وأنمـــوذج يحتـــذى بـــه ولتميـــزه 
بقيادته وشعبه، ســـائلين المولى عز وجل 
أن يحفـــظ البحريـــن وقيادتهـــا وأهلها من 
كل شـــر، ويجعل كل أيامنـــا أعياد وأفراح 
دائمـــة علـــى الجميـــع بخيـــر وأمن وســـام 

وكل عام والجميع سعيد.

تحت ظالل الوطن

يعبر رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين 
للتدريـــب وتنميـــة الموارد البشـــرية أحمد 
بتاحـــم  االعتـــزاز  الســـعادة  عـــن  عطيـــة 
وتكاتـــف أبنـــاء البحريـــن، وهـــذا مـــا ظهر 
في ظـــروف هـــذه الجائحة، لنعيش شـــهر 

رمضـــان الكريم فـــي ظرف لـــم نعتد عليه 
سابًقا، لكننا نجتمع على الحب والخير في 
شـــهر الخير، واليـــوم، بالتزامنا، نحن أيًضا 
نعطي للعيد صورته المبهجة؛ ألن ســـامة 

أحبتنا من شرور األمراض هو فرح كبير.
ويرســـل عطيـــة عباراته الممزوجـــة بعطر 
العيـــد أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات 
بمناسبة عيد الفطر السعيد، باسمه وباسم 
مجلـــس إدارة الجمعية وكافية منتســـبيها 
إلى المقام الســـامي لجالـــة لملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــاد المفدى، 
وإلى صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
الـــوزراء  رئيـــس  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن 
الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء، وإلى ممثل جالة الملك لألعمال 
الخيرية وشئون الشـــباب رئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، وإلـــى حكومة 
البحريـــن وكافـــة شـــعب البحريـــن، أعـــاده 
هللا علينـــا وعلـــى األمة االســـامية بالخير 

واليمن والبركات.
فـــي  المرابطـــة  الوطنيـــة  الكـــوادر  وهنـــأ 
الصفوف األولى لمواجـــه فيروس كورونا 
من األطقم الطبية والتمريضية والخدمات 
المســـاندة والجهـــات الخدميـــة  الصحيـــة 
والدعـــم اللوجســـتي والمتطوعيـــن، وكل 
إنســـان يحمـــل مســـؤولية الحفـــاظ علـــى 
الوطـــن الغالـــي، ونســـأل المولـــى عز وجل 
أن يوفـــق فريـــق البحريـــن بقيـــادة ســـمو 
ولي العهد لتحقيـــق النجاح تلو اآلخر إلى 
أن نخلص بادنا من كل شـــر، ونســـأل هللا 
أن يرفـــع عنا البـــاء والوبـــاء، وأن يحفظ 
البحرين وكل من يعيش على هذه األرض 
الطيبـــة، وأن يعود علينـــا العيد ونحن في 

أحسن حال.

العيد األجمل.. سنعيشه مًعا

وألنه يحمل رصيًدا كبيًرا من المشـــاركات 
فـــي  والبرامـــج  الفعاليـــات  وتنظيـــم 
المناســـبات، فإن المواطن حسين المديفع 

يؤكد أن بهجة هذه العيد هي في ســـامة 
الوطـــن وأهل الوطن.. نعم، العيد الســـعيد 
هـــو ســـعادة غامـــرة بمـــا اعتدنـــا علينا من 
يـــوم  ينتظـــرون  الصغـــار  حيـــث  الصغـــر، 
العيـــد للعيدية، والكبار يعيشـــون لحظات 
مـــن الغبطة والتاقـــي والتصالح والمحبة 
وفتـــح صفحـــات جديـــدة، وكلهـــا متاحـــة 
مـــع بقائنـــا فـــي المنـــزل لظـــروف الجائحة 
هـــذا العـــام، ولربمـــا نفتقـــد اللمـــة الحلـــوة 
والمهرجانـــات الســـعيدة، إال أننـــا ســـنكون 
معكـــم، وقـــد رأينـــا كيـــف أن الشـــباب في 
مختلـــف مناطـــق البحرين، وخال الشـــهر 
الفضيل، قدموا برامج وفعاليات وأنشطة 
كلها عبر الشاشة، وكانت لنا تجربة مميزة 
فـــي مأتم أنصـــار الحق بتقديـــم برنامج ال 
يمســـه إال المطهرون، وهي تجربة ناجحة 

نعتز بها.
العيـــد فـــي البحريـــن هـــو ذلك الـــذي ننهل 
منـــه معانـــي المحبـــة والســـام والتكاتـــف 
التعاضـــد، وهنـــا اليـــوم ميـــدان لنـــا جميًعا 
بأن نعيش العيد بالكلمة الجميلة والتهنئة 
الصادقـــة عبـــر وســـائل التواصـــل، فاألهم 
هـــو أن نعمـــل جميًعـــا على محاصـــرة هذا 
الفيـــروس والعيد األجمل هـــو اليوم الذي 
ســـنقضي فيه على الفيروس، وسنعيشـــه 
مًعا، ثم ســـننطلق بعده إلعـــادة حياتنا من 

جديد وفق منظور أفضل من السابق.

هي الصورة التي نتشرف بها

وللمواطـــن حســـين حمـــادة أســـلوبه الذي 
اعتاد عليـــه في أيام األعياد والمناســـبات 
الســـعيدة، فهو يقول: “منذ سنين وأنا في 
تواصـــل دائـــم مع مختلف فئـــات المجتمع 
فـــي  أصدقائـــي  مـــع  وكذلـــك  البحرينـــي، 
مختلـــف دول العالـــم، حيث أنتـــج مقاطع 
فيديـــو أعبـــر فيهـــا عن المناســـبة وأرســـل 
أن  ومـــع  والتحيـــة”،  التهانـــي  لهـــم  فيهـــا 
مجالس العيـــد وزيارة األهـــل واألصدقاء 
والمعارف هي اليوم ليست في أيدينا، بل 
فـــي أيدينا أن نلتزم لنحمـــي بادنا وأهلنا 
وأحبتنـــا، وســـنعود بعـــون هللا علـــى أيـــام 

األعياد والكل في سام وخير.

ويشـــير حمادة إلى أن المجتمع البحريني، 
نعـــول عليـــه باشـــك، وقـــد رأينـــا التـــزام 
مختلـــف األعمـــار مـــن الصغـــار إلـــى كبـــار 
الســـن، حتى وإن وجدنا بعض االستهتار، 
لكنهـــا ليســـت الصـــورة األكمـــل، فالصورة 
الصحيحة التي نتشـــرف بهـــا هي االلتزام 
مـــن جانـــب الغالبيـــة، ولهـــم منـــا وأولهـــم 
أولئـــك المرابطون في الصفـــوف األمامية 
من أطبـــاء وممرضيـــن وعاملين صحيين 
وعمـــال ومتطوعين ومن مختلف وزارات 
وأجهزة الدولة على هذه الجهود الجبارة، 
وأجمـــل عيد هو أن نحمد هللا على فضله، 
وأن ندعـــو لبادنا وأهلنا بالســـام والخير 

والتقدم.

كلنا سنتواصل مع أحبتنا

ويتمنى المواطن حســـن مجيد أن يعيش 
النـــاس فرحة العيد ومعانيـــه بكل ما فيها 
مـــن حـــب ومـــودة مـــن خـــال تواصلهـــم 
بالطبـــع، ولكـــن ليـــس ذلك التواصـــل الذي 
اعتدنـــا عليه طول عمرنـــا في أيام األعياد 
ويقـــول: “عســـى أن يكـــون عيـــًدا مبـــارًكا 
علـــى الجميع، فالله ســـبحانه وتعالى بلغنا 
وأنعم علينا بصيام شـــهر رمضـــان المبارك 
وللـــه الحمد والمنة، وهـــا نحن نعيش أيام 
الجائحـــة  بســـبب  الظـــروف  عيـــده، وألن 
تجبرنـــا على االلتـــزام بالبقاء فـــي المنزل، 
فكلنـــا ســـنتواصل مـــع أحبتنـــا.. من خال 
االتصاالت الهاتفية والرسائل اإللكترونية، 
فليـــس هناك ما يمنع، حتى أنك تســـتطيع 
تهنئـــة صديقـــك فـــي آخـــر الدنيـــا بمقطـــع 
فيديو أو رســـالة صوتيـــة أو بطاقة تهنئة، 
ونســـأل هللا أن يعيـــد علينـــا شـــهر رمضان 
الكريم وقد خلصنا برحمته من هذا الوباء 

بسامة الجميع.
ولعـــل الكلمـــات التـــي تعبـــر عن المشـــاعر 
الخالصة المليئة بالحب، تكفي ألن ينتشر 
طيـــب التهانـــي، حتـــى عبـــر األثيـــر أو من 
خـــال مقطـــع متلفـــز أو مـــن خـــال عبارة 
قصيـــرة جميلة من القلب إلـــى القلب وإن 
كانـــت عبـــر الواتـــس أب.. وعســـاكم مـــن 

العايدين والسعيدين.

حسين المديفعهدى المحمودمحمد رضا بوحسينحسن مجيد

العيـد األجمـل ... يـوم نقضـي علـى “كـورونـا”
ــارك ــبـ ــرح وعـــيـــدكـــم مـ ــ ــف ــ ــذاق ال ــ ــم ــ ــات ب ــ ــي ــ ــن ــ ــد وأم ــيـ ــعـ ــر بـــلـــون الـ ــاعـ مـــشـ
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سعيد محمد

حسين حمادةأحمد عطيةسهير المهندي

فرحـة العيـد تتـواصــل رغــم الوبــاء
تصوير رسول الحجيري



3 سنوات لضارب شرطي بـ“الهفكري” على يديه
ســجنت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى نزيال فــي إدارة اإلصالح والتأهيــل دانته باالعتداء على شــرطي بضربه 
بالـ”هفكري” على يديه أثناء إيداعه بالسجن االنفرادي بعدما تشاجر مع نزيل آخر؛ وذلك لمدة 3 سنوات، كما أمرت 

بتغريمه 200 دينار عن تهمة سب وإهانة الشرطي المجني عليه.

الواقعـــة تتحصـــل فـــي أنـــه بينما 
كان المجني عليه الشـــرطي أول 
على واجب عمله بإدارة اإلصالح 
والتأهيل في مبنى رقم 2، وقعت 
ونـــزالء  المتهـــم  بيـــن  مشـــاجرة 
آخرين، فطلبت منه اإلدارة وعدد 
من الشرطة اآلخرين نقل المتهم 

إلى السجن االنفرادي.
ونفاذا لذلك اقتاد المتهم للسجن 
االنفـــرادي، وعنـــد وصولهم طلب 

القيـــد  توســـيع  المتهـــم  منهـــم 
المجنـــي عليـــه  فقـــام  الحديـــدي 
بهذه المهمـــة، فما كان من المتهم 
بقـــوة  ضربـــه  أن  إال  ذلـــك  إبـــان 
بواســـطة القيـــد الحديـــدي علـــى 
كلتـــا يديـــه وتلفـــظ عليـــه بالقول 
بـــكالم غير الئـــق، مما أحـــدث به 
بالتقريـــر  الموصوفـــة  اإلصابـــات 

الطبي.
وثبـــت بالتقريـــر الطبـــي الخاص 

بالمجنـــي عليـــه أنـــه يعانـــي مـــن 
كدمات باليدين اليمنى واليسرى 
وجـــروح بســـيطة باليد اليســـرى، 
كمـــا ثبت أن المتهم ســـبق وأدين 

بقضايا مماثلة.
العامـــة  النيابـــة  وكانـــت وجهـــت 
يونيـــو   5 بتاريـــخ  أنـــه  للمتهـــم 

2019، ارتكب اآلتي:
 أوال: اعتدى على ســـالمة جســـم 
العـــام  عضـــو مـــن قـــوات األمـــن 

وهو الشـــرطي أول المجني عليه 
وذلـــك  الداخليـــة  لـــوزارة  التابـــع 
بســـبب تأديته لوظيفته وأحدث 
بـــه اإلصابـــات المبينـــة بالتقريـــر 
الطبـــي المرفق والتـــي لم تفضي 
إلـــى مرضه أو عجزه عـــن أعماله 
الشـــخصية لمـــدة تزيـــد علـــى 20 

يوما.
ثانيا: رمى الموظف العام بوزارة 
الداخليـــة المجنـــي عليـــه ســـالف 
الذكـــر بمـــا يخـــدش مـــن شـــرفه 
واقعـــة  اســـناد  دون  واعتبـــاره 

معينة.
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2 يونيو الستدعاء شهود تخطيط 39 متهما لتفجيرات
حاولـــوا تفجيـــر أنبـــوب نفـــط تنفيـــذا لخطـــط هاربيـــن إليـــران لكنهـــم فشـــلوا

الجنائيـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  أمـــرت 
شـــهود  اســـتدعاء  بإعـــادة  األولـــى 
إثبات جماعـــة إرهابية مكونة من 39 
متهمـــا بالتخطيط لتنفيـــذ العديد من 
العمليـــات فـــي أماكـــن حيويـــة خالل 
وقـــررت  بالعيـــد،  االحتفـــاالت  فتـــرة 
تأجيل القضية حتى جلســـة 2 يونيو 
المقبـــل، مـــع األمـــر باســـتمرار حبـــس 
المتهميـــن المقبـــوض عليهـــم، فيما ال 
يـــزال 19 متهمـــا هاربيـــن، وغالبيتهم 

موجودين في إيران.
أن  إلـــى  القضيـــة  تفاصيـــل  وتشـــير 
تحريـــات مالزم أول بـــإدارة المباحث 
الجنائيـــة توصلت إلـــى أن 3 متهمين 
تمكنوا مـــن تجنيد عدد مـــن العناصر 
يعملـــون لصالحهـــم بداخـــل المملكـــة، 
والذيـــن كلفوهم بمراقبـــة العديد من 
األماكِن الحيويـــة في المملكة تمثلت 
ومكاتـــب  والمـــدارس  البنـــوك  فـــي 
البريـــد والنـــوادي الرياضيـــة؛ تمهيـــدا 
لزرِع العبـــوات المتفجرة بالقرب منها 
العيـــد  وتفجيرهـــا خـــالل احتفـــاالت 

الوطني.
وتوصلـــت التحريـــات أيضـــا إلى أنهم 
خططوا وبالفعـــل حاولوا تفجير أحد 
أنابيـــب النفـــط بمنطقـــة ســـترة لكـــن 
العملية فشـــلت وكذلك دورية شرطة 
متمركز بمدخل منطقة المعامير، وأن 
المتهميـــن الهاربيـــن والمقيميـــن فـــي 
إيـــران عملوا على توزيـــع األدوار بين 
المتهمين الموجوديـــن في البالد، كما 
تـــم تكليـــف مجموعـــة منهـــم بمراقبة 
األماكـــن الحيويـــة المذكـــورة بغـــرض 

استهدافها.
كما أسفرت إلى أنه تم تكليف آخرين 
اإلرهابيـــة  العمليـــات  بمهـــام تصويـــر 
مواقـــع  علـــى  وبثهـــا  لهـــا  والترويـــج 
المختلفـــة،  االجتماعـــي  التواصـــل 
فضـــال عـــن تســـلمهم ألمـــوال وبنرات 
تابعة لتنظيم “تيار الوفاء اإلسالمي” 
اإلرهابـــي من نقـــاط ميته، وشـــرائهم 
ألدوات تســـتعمل في أعمال الشـــغب 

والتخريب.
المتهميـــن  أن  بالتفاصيـــل  وجـــاء 
الســـادس والســـابع قاما بزراعة عبوة 
متفجـــرة بالقـــرب مـــن خـــط أنابيـــب 
النفـــط، وحـــاوال تفجيرهـــا عـــن بعـــد 
الموصـــول  بالهاتـــف  االتصـــال  عبـــر 
بهـــا، إال أن محاولتهـــم باءت بالفشـــل 
وأحبطـــت العملية، وتمكنـــت القوات 
األمنية وبالتعـــاون مع قوات التدخل 
الســـريع في وقت الحق للمحاولة من 
ضبـــط العبوة قبـــل تفجيرهـــا ووقف 

وتفكيكها.
ويتبين مـــن أوراق القضية أن المتهم 
إيـــران  فـــي  ومقيـــم  )هـــارب  األول 
ومحكـــوم فـــي الكثيـــر مـــن القضايـــا 
اإلرهابية( قـــد جند عددا من العناصر 
بداخـــل المملكة، منهـــم المتهم الرابع، 
والذي كلفه بمراقبة األماكن الحيوية 
فـــي المملكة مثـــل البنـــوك والمدارس 
واألنديـــة الرياضية ومكاتـــب البريد؛ 
بغرض استهدافها، وطلب منه تجنيد 
هاربـــون  كان  فيمـــا  أخـــرى،  عناصـــر 
آخرون يتواصلون مع متهمين آخرين 
فـــي المملكة بـــذات الطريقـــة ولنفس 

األســـباب واألهـــداف بالتنســـيق فيما 
بينهم، إذ قاموا بتوزيع أدوار العناصر 
المحليـــة فمنهـــم مـــن كان يصنع تلك 
العبوات المتفجرة وآخرون يصنعون 
الزجاجـــات الحارقـــة “المولوتوفـــات” 
وينظمون المســـيرات غيـــر المرخصة 
دوريـــات  علـــى  االعتـــداء  وعمليـــات 
الشـــرطة ومـــن فيهـــم مـــن أفـــراد في 
األماكـــن التي ســـيتم اســـتهدافها من 

قبلهم.
وبالقبض علـــى 20 متهما في القضية 
اعترفوا بما نسب إليهم من اتهامات، 
وضبـــط بحـــوزة بعضهم مبالـــغ مالية 

وعدد من أجهزة الهواتف النقالة.
البحـــث  تقاريـــر  خـــالل  مـــن  وثبـــت 
فـــي  التدقيـــق  نتائـــج  أن  الجنائـــي 
قاعدة الحمض النووي تشـــير إلى أن 
المتهمين هم مصدر الخاليا البشـــرية 
والعبـــوات  الهواتـــف  مـــن  المرفوعـــة 
المتفجرة التي تـــم تصنيعها لتخترق 
الـــدروع وتصيـــب األفـــراد بإصابـــات 
قاتلـــة، كمـــا ثبت من ســـجل الكشـــف 
الجنائـــي أنـــه قد ســـبق وتـــم اتهامهم 
بقضايـــا مماثلـــة والحكـــم عليهـــم من 

قبل.
وكانـــت أحالتهم النيابة العامة جميعا 
فـــي  أنهـــم  اعتبـــار  علـــى  للمحاكمـــة 
غضـــون العـــام 2018 بجميـــع دوائـــر 

مملكة البحرين، ارتكبوا اآلتي:
أوال: انضمـــوا إلـــى جماعـــة إرهابيـــة، 
وتولـــى المتهمـــون مـــن األول وحتى 
الســـادس تجنيـــَد العناصـــر لتحقيـــق 

األغراض اإلرهابية.
ثانيا: تدربوا على استعمال المفرقعات 

والهواتف النقالة الستخدامها.
ثالثـــا: حـــازوا بغيـــر ترخيـــص المـــواد 
المفرقعـــة وما في حكمهـــا من أجهزة 

وآالت ألغراض إرهابية.
رابعا: تسلموا ونقلوا أمواال خصصت 

ألغراض إرهابية.
خامســـا: أشـــعلوا حريقا في منقوالت 
وأموالهـــم  النـــاس  حيـــاة  لتعريـــض 

للخطر.
سادسا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة 
“مولوتـــوف”  واالنفجـــار  لالشـــتعال 
بقصد تعريض حياة الناس وأموالهم 

للخطر.

حكمــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائية الخامســة برفض اســتئناف 
مــدان بالتجمهــر والشــغب، بعدمــا نقضــت محكمــة التمييز حكــم إدانته؛ 
لعــدم ثبــوت ورود اســمه بالتحقيقات، وأيــدت مجــددا معاقبته بالحبس 

لمدة 3 سنوات عما أسند إليه.

وتتحصـــل الواقعة حســـبما جاءت 
في حكم المحكمة في أن المتهمين 
وآخريـــن مجهوليـــن يزيـــد عددهم 
قامـــوا  أشـــخاص،   5 عـــن  جميعـــا 
باالتفـــاق فيمـــا بينهـــم علـــى القيام 
ووضـــع  إطـــارات  حـــرق  بواقعـــة 
هيكل محاكي ألشـــكال المتفجرات 
بمنطقة توبلي، وقد تقابلوا مســـاء 
يـــوم 7 ســـبتمبر 2016، بالقرب من 
إحـــدى الروضـــات بمنطقـــة توبلي، 
وحملوا الجســـم المحاكي ألشـــكال 
المتفجرات واإلطارات والزجاجات 
الحارقة وعبوة “بتـــرول” وتوجهوا 
إلـــى شـــارع عمـــان العـــام، وقامـــوا 
بحرق اإلطـــارات ووضعـــوا القنبلة 
الوهميـــة وفـــروا هاربيـــن، وهـــو ما 

أكدته تحريات شاهد اإلثبات.
وبالقبـــض علـــى المتهـــم األول عثر 
بحوزته على طفاية حريق وأسياخ 
فـــي  تســـتعمل  وأدوات  حديديـــة 
أعمال الشـــغب، وبعـــرض المتهمين 
على النيابـــة العامة اعترفوا جميعا 

بما نسب إليهم.
فلهذه األســـباب حكمت أول درجة 
بمعاقبـــة المتهميـــن األول والثانـــي 
بالســـجن لمدة 5 ســـنوات، وبحبس 
الثالـــث )الطاعـــن( لمدة 3 ســـنوات؛ 
نظرا لصغر ســـنه، وأمرت بمصادرة 
اســـتئنافهم  وبعـــد  المضبوطـــات، 
عقوبـــة  المحكمـــة  عدلـــت  للحكـــم 
األول والثانـــي للســـجن 3 ســـنوات 
فقـــط وأيـــدت عقوبة الطاعـــن فلم 
يقبـــل بهـــذا الحكـــم وطعـــن عليـــه 

بالتمييز.
وكانت محكمـــة التمييز قد نقضت 
الحكـــم فـــي وقـــت ســـابق وأعادته 
للمحكمـــة لتصدر حكمها من جديد، 
الثابـــت  أن  أســـبابه  فـــي  وقـــررت 
بـــاألوراق عـــدم ورود ذكـــر المتهـــم 
الثالث )الطاعن( على لســـان المتهم 

العامـــة،  النيابـــة  األول بتحقيقـــات 
وإذا كان ذلـــك وكان ال ُيعـــرف مبلغ 
األثـــر الـــذي كان لهـــذا الخطـــأ فـــي 
عقيـــدة المحكمـــة لـــو تفطنـــت إليه 
وكانـــت األدلة في المـــواد الجنائية 
متســـاندة، فـــإن الحكـــم المطعـــون 
فيه إذ عّول في إدانة الطاعن على 
مـــا أورده علـــى خـــالف الثابـــت من 
األوراق، فإن ذلك يعيبه في الخطأ 
فـــي اإلســـناد، ممـــا يتعيـــن نقضـــه 
واإلعـــادة بالنســـبة للطاعـــن وحـــده 
اآلخريـــن  عليهمـــا  المحكـــوم  دون 

لعدم اتصال وجه الطعن بهما.
وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد أحالت 
الطاعـــن ومحكوما عليهمـــا آخَرين 
للمحكمـــة ألنهـــم بتاريخ 7 ســـبتمبر 

2016، ارتكبوا اآلتي: 
أوال: المتهـــم األول: أخفـــى المتهـــم 
بالســـجن  عليـــه  المحكـــوم  الثانـــي 

المؤقت مع علمه بذلك.
ثانيا: المتهم الثاني: اشترك بطريق 
االتفاق مع المتهم األول في إخفاء 
نفســـه حـــال كونـــه المحكـــوم عليه 

بالسجن المؤقت مع علمه بذلك.
ثالثا: المتهمون جميعا:

1. أشعلوا عمدا وآخرون مجهولون 
حريقـــا في المنقوالت فـــي الطريق 

العام تنفيذا لغرض إرهابي.
مجهولـــون  وآخـــرون  وضعـــوا   .2
هيكال محاكيا ألشـــكال المتفجرات 
أو تحمـــل على االعتقاد بانها كذلك 

وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
مجهولـــون  وآخـــرون  اشـــتركوا   .3
فـــي تجمهـــر مؤلـــف مـــن أكثـــر مـــن 
5 أشـــخاص الغـــرض منـــه ارتـــكاب 

الجرائم واإلخالل باألمن العام.
4. حـــازوا وأحـــرزوا عبـــوات قابلـــة 
بقصـــد  “مولوتـــوف”  لالشـــتعال 
وأموالهـــم  النـــاس  حيـــاة  تعريـــض 

للخطر.

تأييد الحبس 3 لمدان بالتجمهر والشغب

تأييد السجن 20 و10 سنوات بحق 3 انضموا لجماعة إرهابية
رفضــت محكمــة التمييــز طعــون 3 مــن أصل 7 مدانيــن بجماعة إرهابية، أسســها اثنان 
منهــم -هاربــان- وانضــم البقية إليها وجنــدوا عناصر لصالحها، بهدف زعزعة اســتقرار 
البالد عبر إحداث التفجيرات بمختلف مناطق المملكة، وأيدت معاقبة أحدهم بالسجن 
لمدة 20 عاما وبتغريمه 1000 دينار النضمامه إليها وصناعة المتفجرات والتدرب على 

ذلك، وبسجن اآلخران لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 500 دينار.

وكانـــت محكمـــة أول درجـــة قضـــت في 
وقـــت ســـابق بالســـجن المؤبـــد للمتهَمين 
الهارَبين وبســـجن أحدهمـــا إضافة لذلك 
مـــدة 10 ســـنوات وتغريمـــه 500 دينـــار، 
كما قضت بســـجن متهم واحـــد -طاعن- 
بالســـجن لمـــدة 20 عامـــا وتغريمه 1000 
المدانيـــن  باقـــي  ســـجنت  فيمـــا  دينـــار، 
األربعة لمدة 10 سنوات وتغريم كل منم 
500 دينـــار وبحبس أحدهم إضافة لذلك 
3 ســـنوات لتعديه بالضرب على شـــرطي 

حال القبض عليه.
وجـــاء فـــي أوراق القضيـــة أن التفاصيل 

تتحصـــل فـــي أن معلومـــات كانـــت قـــد 
المتهميـــن  أن  مفادهـــا  للشـــرطة  وردت 
المقيميـــن فـــي إيـــران عمـــدا إلـــى تجنيد 
بأعمـــال  للقيـــام  العناصـــر  مـــن  العديـــد 
الشـــرطة  أفـــراد  واســـتهداف  إرهابيـــة 
والمركبات التـــي يتمركزون فيها، وبزرع 
العبوات المتفجرة في المناطق التي يمر 

عليها الشرطة.
وبتكثيـــف التحريات تـــم التوصل لهوية 
عليهـــم،  المقبـــوض  الخمســـة  المدانيـــن 
والذيـــن اتفقوا مع المتهم الثالث على أن 
يتم توريد العبوات المتفجرة إليه وباقي 

أدواتهم المستعملة في األعمال اإلرهابية 
حتى يتمكن من إخفائها؛ إلى أن يحصلوا 
على التوجيهات باســـتعمالها بزرعها على 
الطـــرق، إذ اســـتلم منهم وبرفقتـــه الرابع 
بعـــض المـــواد فـــي أماكـــن متفـــق عليهـــا 
فيمـــا بينهم ونقالها ووضعاها في أماكن 
مختلفـــة حتى يســـتلمها عناصـــر آخرون 

تابعون للجماعة المذكورة.
كما توصلـــت التحريات إلى أن المتهمين 
تمكنـــوا مـــن زرع عبوة متفجـــرة بمنطقة 
بالطريـــق  جدعلـــي ووضعـــوا اإلطـــارات 
الشـــرطة  أفـــراد  الســـتدراج  وحرقوهـــا 
وتفجير تلـــك العبوة عنـــد وصولهم، لكن 

قوات الشـــرطة تمكنوا مـــن ضبط العبوة 
قبل حدوث التفجير.

وبالقبـــض علـــى المتهميـــن أرشـــد المتهم 
الثالـــث الشـــرطة على حقيبـــة مخبأة في 
“براحة” بمنطقة ســـفالة في سترة، والتي 
معدنيـــة  كـــرات  علـــى  احتواؤهـــا  تبيـــن 
أبيـــض وعجينـــة  ومســـامير ومســـحوق 
بيضـــاء اللـــون يعتقـــد أنها تســـتخدم في 
العبـــوات المتفجـــرة، باإلضافـــة  صناعـــة 
ألســـالك كهربائية وجهاز ريموت كنترول 

وصاعق، مبينا أنها تخص المتهم الرابع.
وأضـــاف الثالـــث أنه كان قـــد تواصل مع 
المتهـــم األول، وطلـــب منه توفير ســـكن 
لـــه، عندمـــا علـــم بأنـــه يوفـــر للمطلوبيـــن 
والهاربين من الجهات األمنية المساعدة، 
الشـــرطة تبحـــث عنـــه،  لـــه أن  موضحـــا 
فوافـــق األول على طلبـــه، وأمره بالبحث 
عـــن مســـكن ال تتعـــدى أجرتـــه الشـــهرية 
180 ديناًرا، وأنه على اســـتعداد إلرســـال 
األموال شـــهريا إليه، الفتـــا إلى أن األول 

طلـــب منه أيضا اســـتالم أموال من خلف 
فـــي ظـــرف  المســـاجد، موضوعـــة  أحـــد 
ورقـــي، تبين أنه يحتـــوي على مبلغ 500 
دينـــار، على أن يـــوزع المبالغ فـــي اماكن 

محددة بمناطق مختلفة في البالد.
وبيـــن أنـــه ذات مـــرة طلـــب منـــه المتهـــم 
اســـتالم حقيبـــة وعندمـــا أخذهـــا  األول 
الحـــظ وجـــود قنبلتيـــن فيهـــا وريمـــوت 
كنتـــرول، وأمره وضـــع واحدة خلف أحد 
المســـاجد واألخـــرى أعلى ســـطح إحدى 

الجمعيات.
ولفت إلى أنه التقى بالمتهم الرابع والذي 
كان يتواصـــل مع شـــخص آخر مقيم في 
إيـــران، ويتلقى منه التعليمات هو اآلخر، 
واتفقـــا علـــى وضـــع إحـــدى القنابـــل على 

شارع الخدمات، واألخرى في سترة.

هدفوا لزعزعة األمن 
عبر إحداث تفجيرات 

بمناطق المملكة
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اسطنبول - رويترز

“إنـــه  التركيـــة  الرســـمية  الجريـــدة  قالـــت 
تقـــررت زيـــادة الضريبـــة المفروضـــة على 
شراء العملة الصعبة إلى 1 % من 0.2 %، 
في خطـــوة تســـتهدف احتـــواء تداعيات 

جائحة كورونا على الليرة”.
الجريـــدة  فـــي  المنشـــور  القـــرار  ويحمـــل 
تاريـــخ 23 مـــارس ويســـري بأثـــر فـــوري، 
األجنبـــي  الصـــرف  معامـــات  ويشـــمل 

ومشتريات الذهب.

وبدأ فرض الضريبة عند 0.1 % في مايو 
مـــن العـــام الماضي ثم زيـــدت إلى 0.2 % 
دون  الحيلولـــة  الســـلطات  محاولـــة  مـــع 
الدولرة في ظل إقبال األتراك على شـــراء 

الدوالر والعمات األجنبية األخرى.
المصرفـــي  التأميـــن  ”ضريبـــة  وزيـــادة 
إطـــار  فـــي  األحـــدث  هـــي  والمعامـــات“ 
تغييرات ضريبيـــة وتنظيمية تبنتها أنقرة 

لتحقيق االستقرار في الليرة التركية.

تركيا تزيد ضريبة النقد األجنبي 1 %

بروكسل - أف ب

الطيـــران  ســـامة  وكالـــة  أوصـــت 
األوروبيـــة والمركـــز األوروبي للوقاية 
باتخـــاذ  ومكافحتهـــا  األمـــراض  مـــن 
تدابير التباعد “قدر اإلمكان” وارتداء 

كمامة طبية خال السفر بالطائرة.
وأصدرت الوكالتان التابعتان لاتحاد 
األوروبي في بيان سلسلة من األسس 
ركاب  ســـامة  “لضمـــان  التوجيهيـــة 
الطائرة وعمال الطيران عند استئناف 

جداول الرحات”.
ونقـــل البيـــان عـــن مفوضـــة النقل في 
أدينـــا فاليـــان أن  االتحـــاد األوروبـــي 
“البروتوكول المنشور )نهاية األسبوع( 
من شـــأنه طمأنة الركاب حول سامة 
ســـفرهم بالطائرة، ومســـاعدة القطاع 

على التعافي من آثار هذا الوباء”.
وقـــال مديـــر وكالـــة ســـامة الطيـــران 
األوروبيـــة، باتريـــك كـــي، إن “ضمـــان 
حاســـم  عامـــل  هـــو  الصحـــي  األمـــن 
فـــي اســـتئناف الرحـــات التجاريـــة”، 
مشـــيرا إلـــى أن “األمر يعـــود اآلن إلى 
شـــركات الطيران والمطارات لتطبيق 
التوصيات على منشآتهم وعملياتهم”.
وأوصـــت الوكالتان بـــأن يرتدي جميع 
طبيـــة  أقنعـــة  والطواقـــم  الـــركاب 
منـــذ دخولهـــم مطـــار المغـــادرة حتـــى 
وصولهـــم إلـــى وجهتهم، مـــع احتمال 
استثناء األطفال دون سن السادسة.

أربـــع  كل  الكمامـــات  تغييـــر  ويجـــب 
ســـاعات وعلـــى الركاب التأكـــد من أن 
بحوزتهم ما يكفي، وحثت الشـــركات 
أيًضـــا علـــى امتـــاك مخـــزون لتلبيـــة 

االحتياجات.
كمـــا يوصـــي النـــص باحتـــرام التباعد 
لمســـافة متر ونصـــف إن أمكن طوال 
مراحـــل الرحلـــة. فعلـــى متـــن الطائرة 
“عندمـــا يســـمح عدد الـــركاب وتكوين 
المقصورة”، يجب على الشـــركات “أن 
تضمن، قدر اإلمكان، التباعد الجسدي 
بيـــن الـــركاب” عبـــر تـــرك مقعد شـــاغر 
واحـــد علـــى األقـــل بينهـــم أو بزيـــادة 
المســـافة بيـــن المقاعـــد أو تـــرك صف 

مقاعد شاغر بين الصفين. 
 وقـــد أعـــرب االتحـــاد الدولـــي للنقـــل 
الجوي الذي يضم 290 شركة طيران، 
التباعـــد،  إلجـــراءات  معارضتـــه  عـــن 
معتبـــرا أنها ســـتخفض معدل إشـــغال 
الطائرات إلى مـــا دون عتبة العائدات 

وتؤدي إلى ارتفاع أسعار التذاكر. 

ــاف الـــرحـــات الــجــويــة الــمــرتــقــب ــن ــئ ــت ــال اس ــ ح
توصية أوروبية بارتداء الكمامات و“التباعد”

دبي - مباشر

بلغـــت قيمـــة مبيعـــات دول الخليـــج من 
الســـندات األميركيـــة 37.48 مليار دوالر 

خال الربع األول من العام 2020.
ووفقا لبيانات وزارة الخزانة األميركية، 
انخفضت اســـتثمارات دول الخليج في 
 ،% 13.5 بنســـبة  األميركيـــة  الســـندات 
إلـــى 239.79 مليـــار دوالر بنهاية مارس 
دوالر  مليـــار   277.27 مقابـــل  الماضـــي، 

بنهاية ديسمبر من العام 2019.
وتصدرت السعودية قيمة االستثمارات 
الخليجية في الســـندات األميركية تلتها 
الكويت، ثم اإلمارات في المركز الثالث، 
األول  الربـــع  بنهايـــة  خرجـــت  أنهـــا  إال 
مـــن العام الجـــاري من قائمـــة كبار ماك 

السندات األميركية.

ــاري ــ ــج ــ ال الــــعــــام  مــــن  ــر  ــ ــه ــ أش  3 الــــــ  خـــــال 
دول الخليج تقلص استثماراتها بالسندات األميركية

انخفاض مبيعات منتجات الخرسانة 30 %
ــاك ــه ــت ــاس ــى الـــهـــبـــوطـــي ل ــن ــح ــن ــم ــا” يـــفـــاقـــم ال ــ ــ ــورون ــ ــ “ك

قـــال عاملـــون في مجال مـــواد البناء 
“إن منتجـــات الخرســـانة في الســـوق 
المحليـــة تســـير فـــي اتجـــاه هبوطي 
وأن الطلب على منتجات الخرســـانة 
من طابـــوق وخلطات صـــب القواعد 
الجاهـــزة  واألســـقف  واألساســـات 
انخفضت هذا العـــام، إذ كان لجائحة 

“كورونا” أثر في هذا االنخفاض”.
ودفع انخفاض الطلب ووفرة العرض، 
في ظل ازدياد عـــدد المصانع العاملة 
فـــي المملكـــة، األســـعار إلـــى التراجع 

لكنها ال زالت عموما متذبذبة.
وذكـــر مديـــر عـــام شـــركة “المنارتين” 
ميســـان  والخرســـانة  للطابـــوق 
الخميري، أن هنـــاك فائض إنتاج لدى 
المصانع التي توســـعت فـــي مرافقها، 

في خضـــم الطلب الكثيـــف في العام 
2017، إال أنـــه ومنـــذ ذلـــك العام أخذ 
منحنـــى الطلب بالهبوط بســـبب عدد 
أن  الخميـــري  وقـــدر  العوامـــل.  مـــن 
يكون الهبوط في المبيعات بنحو 30 
% فـــي العام الجاري، إذ كان لجائحة 
“كورونـــا” بعـــض التأثيـــر فـــي إبطـــاء 

مشروعات البناء.
األفـــراد  مشـــروعات  وتلعـــب 
والمشـــروعات االستثمارية الصغيرة، 
الســـكن  قطـــاع  فـــي  خصوصـــا 
االجتماعـــي دورا فـــي زيـــادة الطلب، 
إذ تفضـــل الشـــركات الحصـــول علـــى 
طلبـــات تتمتع بســـيولة عاليـــة وتأتي 

حاليـــا من هذا القطـــاع. وفيما يخص 
أنهـــا  إلـــى  األســـعار، أشـــار الخميـــري 
تختلـــف باختاف الزبائـــن والكميات 
وتوافر السيولة وغيرها من العوامل، 
إذ إن منتجـــات الخرســـانة متشـــعبة 
وكثيـــرة، لكنـــه أشـــار إلـــى أن هنـــاك 
انخفاضـــا عامـــا فـــي األســـعار وســـط 

تذبذب بين فترة وأخرى.
وفيمـــا يتعلـــق بتأثير جائحـــة كورونا 
علـــى أعمال المصانع، أشـــار الخميري 
إلـــى أن قطـــاع الصناعـــة والمقاوالت 
لم يتأثر عمومًا، إذ إن مصنع الشـــركة 
يعمـــل بصورة طبيعية، مســـتدركا أن 

انتشار الفيروس أبطأ وتيرة العمل.
وقـــال الخميـــري “إن البحريـــن تعتبر 
حاليا متشـــبعة من مصانع الخرسانة 
التي تعمـــل معظمها بأقل من طاقتها 

اإلنتاجية وبهوامش ربحية قليلة”.

المبــارك رمضــان  طــوال  الماليــة  التحويــات  اســتقرار 

تتأثــر لــم  واالســتيراد  التصديــر  حركــة  “كورونــا”  رغــم 

ركود كبير في طلب العمالت خالل العيد

مناولة 34 ألف حاوية عبر ميناء خليفة في أبريل

قال رئيس الشـــركة البحرينية الهندية 
إن  قمبـــر،  خليـــل  للصرافـــة،  العالميـــة 
الطلب على العمات تحول خال عيد 
الفطر مـــن الزيادة بنســـب كبيرة تصل 
أحيانا إلى 100 % في الســـابق إلى أن 

أصبح اآلن صفر %.
وأوضـــح أنه ال يوجد طلب على جميع 
العمات بســـبب إغاق مطـــار البحرين 
الدولـــي وتوقـــف حركـــة جســـر الملـــك 
فهـــد والتنقـــل إلـــى دول الخليج، لذلك 
ال يوجـــد طلـــب علـــى أكثـــر العمـــات 
المتداولـــة خـــال مناســـبات العيد في 
الماضي وهو الريال السعودي والدينار 

الكويتي والدرهم اإلماراتي.
وأشار إلى أن قسم بيع وشراء العمات 
توقـــف العمـــل فيـــه منـــذ شـــهر مارس 
الماضـــي، علـــى أمل العـــودة للعمل بعد 
افتتاح مطار البحريـــن الدولي وعودة 
الرحـــات الجويـــة وفـــي بقيـــة المعابر 

والجسور.
وعن التحويات المالية، أكد اســـتقرار 
عمليات التحويـــل كما هي عليه خال 
شـــهر رمضان الذي يزداد التحويل فيه 
من الوافدين إلرســـال المبالغ ألهاليهم 
فـــي  خصوصـــا  احتياجاتهـــم  لتلبيـــة 

فترات المناسبات.
مـــن جانبـــه، قـــال مســـؤول المبيعـــات 
في شـــركة اليوســـف للصرافـــة، محمد 

نـــور شـــيكاخوا، إن هنـــاك ركـــودا فـــي 
صـــرف جميـــع العمـــات بنســـبة 90 % 
تقريبا، منها الدوالر والريال الســـعودي 
والعمات الخليجية بشكل عام وأيضا 

األردنية والمصرية.
وأضـــاف أن هنـــاك طلبـــا خفيفـــا علـــى 
الـــدوالر األميركـــي كونـــه عملـــة صعبة 
واســـتثمار للبعـــض، ولكـــن مع انتشـــار 
أزمـــة الكورونا توقفـــت أغلب األعمال 

التجاريـــة وبدورها أثـــرت على صرف 
العمـــات، كما أن إغاق مطار البحرين 
الدولي وجسر الملك فهد زاد من التأثر 

على الطلب.
وأكـــد ارتفـــاع الحـــواالت المالية خال 
عيـــد  موســـم  كونهـــا  الحاليـــة  الفتـــرة 
زادت  لذلـــك  ســـفر  يوجـــد  ال  وأيضـــا 
حـــواالت العمالة الوافـــدة ألهاليهم في 
ارتفاعـــا  هنـــاك  أن  بلدانهـــم. وأوضـــح 
طفيفـــا في الحواالت ولكنها قريبة من 
أرقام العـــام الماضي، بســـبب الكورونا 
جاليـــة  أكثـــر  أن  مبيًنـــا  والمصاريـــف، 
عربيـــة في البحرين هـــي اليمن ومصر 
تحوياتهـــا  تكـــون  والتـــي  واألردن 
مســـتمرة ومرتفعة خال شهر رمضان 
بســـبب إيقاف الســـفر بًرا وجـــًوا، ومن 
أكثـــر البلـــدان األخرى فـــي التحويات 
هي بنغاديـــش والهنـــد والفلبين التي 
كانت الزيادة في تحوياتها منذ بداية 
العام الجاري لعدة أسباب ومنها تفشي 

فيروس كورونا حول العالم.

حقـــق ميناء خليفة بن ســـلمان بيانات 
إبريـــل  شـــهر  فـــي  إيجابيـــة  شـــهرية 
الماضـــي، في الوقت الذي ما تزال فيه 
جائحة كورونا تفتك بمختلف مفاصل 
االســـتيراد  حركـــة  أن  إال  االقتصـــاد 

والتصدير تسير على ما يرام.
وبحسب بيانات حديثة إرتفعت حركة 
مناولة الحاويات عبر ميناء خليفة بن 
ســـلمان وهو الميناء التجاري الرئيسي 
في الباد، بنســـبة 4 % في شهر إبريل 

الماضي على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي عدد الحاويات التي تمت 
مناولتهـــا عبر ميناء خليفة بن ســـلمان 
فـــي شـــهر إبريـــل 2020 عـــدد 34,778 
حاوية مقارنة مع 33,462 ألف حاوية 

في ذات الشهر من العام 2019.
وبلغـــت الحاويـــات المملـــؤة التي تمت 
مناولتهـــا 25.5 ألف حاويـــة في ابريل 
حاويـــة  ألـــف   24 مـــع  مقارنـــة   2020
مملـــوءة فـــي نفـــس الفتـــرة مـــن العام 
الســـابق، ومـــن الماحظ ارتفـــاع كمية 

الحاويـــات الفارغـــة والتـــي بلغـــت 9.3 
آالف حاويـــة بالمقارنـــة مـــع 7.9 ألـــف 
العـــام  مـــن  الفتـــرة  ذات  فـــي  حاويـــة 

السابق.
وتركزت الحركة على الحاويات بطول 
40 قدما بواقع 15 ألف حاوية مملوءة 
فـــي  مناولتهـــا  تـــم  والبضائـــع  بالســـلع 
ابريل قياســـا مـــع ذات الفترة من العام 
الماضـــي اذ تم مناولـــة حاويات بطول 

20 قدما بعدد 9.5 ألف حاوية.
وفيمـــا يتعلـــق بالبضائع العامـــة والتي 

ال يتـــم نقلهـــا عبـــر الحاويات، أشـــارت 
االرقام إلى مناولة ما مقداره 444,296 
طن نولي، حيث استقبل الميناء قرابة 

55 سفينة في الشهر الماضي.
وطمأن وزيـــر المواصات واالتصاالت 
كمال أحمد الشـــهر الماضـــي، أن حركة 
إلـــى  االســـتهاكية  الســـلع  واردات 
 ،% بنســـبة  99.5  مســـتمرة  البحريـــن 
التدابيـــر  معاييـــر  أقصـــى  اتخـــاذ  مـــع 
االحترازيـــة الصارمة للحد من انتشـــار 

فيروس كورونا.

شنغهاي - رويترز

قانون “التدقيق” 
سيضر بأميركا والصين

الــمــالــيــة  األوراق  تــنــظــيــم  لــجــنــة  ــددت  ــ نـ
يمنع  قــد  أميركي  بقانون  أمــس  بالصين 
أســـواق  دخـــول  مــن  الصينية  الــشــركــات 
الــمــتــحــدة،  بـــالـــواليـــات  الــمــالــيــة  األوراق 
ــحــق الـــضـــرر  ــه مــســيــس وســيــل ــ قـــائـــلـــة إنـ
األميركي  الشيوخ  مجلس  بالبلدين.وأقر 
األربعاء تشريعا قد يمنع بعض الشركات 
الصينية من إدراج أسهمها في البورصات 
الــمــعــايــيــر  ــمــدت  اعــت إذا  إال  األمــيــركــيــة 

األميركية لعمليات التدقيق والتنظيم.
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زينب العكري

علي الفردان

علي الفردان

“الكامل” أول مصنع بالبحرين منذ 145 عاما
نفتخـــر دائًمـــا بالمنتـــج البحريني األصيل الذي أصبـــح ذا عامة تجارية 
عريقـــة وصلـــت لمختلـــف أنحـــاء العالم. مصنـــع الكامـــل أول مصنع في 
البحرين تأســـس قبل 145 سنة، وهو متخصص في التداوي باألعشاب 

عن طريق المياه المقطرة. 
ويعتبـــر أول مصنع في البحرين ومنطقة الخليج العربي ككل ومن أول 
المصانـــع بمـــا يقارب أكثر من 145 ســـنة، حيث توارثتـــه االجيال أًبا عن 
جـــد، فهـــذه المهنة ابتكـــرت بأيٍد بحرينيـــة على مر الســـنين، وأول مهنة 
ابتكـــرت فـــي التـــداوي باألعشـــاب عن طريـــق الميـــاه المقطـــرة، إذ كان 

األجداد هم من يعلِّمون األجيال لتوارثها.
لكـــي يواكـــب  الكامـــل  الضـــرورة تواجـــد مصنـــع  مـــن  واليـــوم أصبـــح 
التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي ودراســـة األســـواق والمنافسين 
ا واالســـتفادة من التجـــارة اإللكترونية في  ا وإقليميًّ فـــي التجـــارة محليًّ
تصديـــر المنتجـــات ذات الصناعـــة الفاخـــرة فـــي البحريـــن لجميـــع دول 
ـــا والذي أصبح  العالـــم. وأيًضا دراســـة التســـويق الرقمـــي وتطبيقه عمليًّ
ضرورة لكل شركة من الشركات البحرينية بحيث يغزو منتجها األسواق 
العالميـــة. تدريـــب وإعداد كـــوادر من الجيل الحالي لمهمـــة تنفيذية في 
هذه المرحلة والتوجه بشكل كامل للتجارة اإللكترونية بتكلفة مخفضة 
وذلك ألن التسويق الرقمي إحدى الوسائل لتحقيق التنمية االقتصادية 
المستدامة لخلق جيل مبتكر قادر على تغلب التحديات القادمة وتعدي 

األزمات ومواصلة النمو في المبيعات من أوسع االبواب العالمية.
مـــع المســـاعي والدعم الحكومي وتواجـــد “تمكين” مـــن الممكن مواكبة 
التجـــارة اإللكترونيـــة التي ســـتحدد آفاق القرن الحادي والعشـــرين في 
األقتصـــاد بعـــد أزمـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــدا19-(، وســـتكون هنـــاك 
لبعـــض الدول قفزات من خط الفقر إلـــى تحقيق تنمية اقتصادية قوية 
وأيًضـــا سنشـــهد دوال تتربع على عـــرش االقتصاد على مســـتوى العالم. 
ـــا، فإذا  وهنـــاك دول لـــن تذكر علـــى خارطـــة التجـــارة االلكترونية عالميًّ
أراد التجـــار البحرينيـــون أن تكون البحرين رقمًا رئيســـيًا وأساســـيا في 
األعوام القادمة بمستقبل واعد، عليهم ان يتخذوا الخطوات التنفيذية 
لتحقيـــق تجارة رقمية إلكترونية والتســـابق مـــع الزمن في هذا الجانب 
وإعـــداد األجيـــال القادمة فـــي المملكة بأفضـــل التكنولوجيا، والتســـلح 
بســـاح العلم والتكنولوجيا ومنافسة دول العالم من أجل المساهمة مع 
القيادة الرشـــيدة في تحقيق ودعم شـــعار )صنع في البحرين( والداعمة 
للرؤية االقتصادية 2030 بقيادة سيدي ولي العهد، النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

hamed.almahari@albiladpress.com

حامد المحاري
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سياسة 96 القطرية والخطأ األول
فـــي عالم السياســـة هناك نقاط جوهرية البـــد للدولة أو النظام 
أال تغيـــب عنـــه، بمعنى أدق، إن راســـمي أية سياســـة للدولة أو 
النظـــام، يحرصون على شـــيئين، هما أن تكون السياســـة التي 
يتـــم وضعهـــا قـــد اجتازت بنجـــاح كل الســـيناريوهات الســـيئة 
المتوقعـــة أو غير المتوقعة والتي يضعها هؤالء السياســـيون، 
كمـــا هـــو الحال بمهندســـي شـــركات الســـيارات الذيـــن يجرون 
تجـــارب كثيـــرة الختبار مدى قـــوة وصالحية نموذج الســـيارة 
التي ينوون تصنيعها، والشيء الثاني هو وجود خطة )ب( في 
حال وقوع كارثة لم تكن بالحســـبان بالرغم من االســـتعدادات 

المسبقة للسيناريوهات السيئة.
وكمـــا قلنـــا إن كل نظـــام يحرص علـــى هذين األساســـين حتى 
يحمـــي مصالحه من أن تتعرض ألزمة، وسياســـة 96 القطرية، 
وأثناء تطبيقها سياسة إســـقاط األنظمة العربية، حتى تتمكن 
مـــن حكـــم العالم العربـــي، ارتكبـــت خطأين فادحيـــن، ال يمكن 
ألي ملم بالسياســـة أن يفعلهما، أولهما التحالف مع الشـــعوبيين 
الجـــدد في كل من إيران وتركيا، فمن أجل تحقيق سياســـتها، 
عمدت إلى التحالف السياسي واالقتصادي واألمني والعسكري 
واإلعالمي مع شعوبيي إيران وتركيا، واستعانت بهم وسهلت 
لهم كل الموارد السياســـية والمالية واإلعالمية واالسخباراتية 
واألمنية، من أجل الســـيطرة على الـــدول العربية، عبر مؤامرة 
الربيـــع العربـــي واســـتغفال المغيبيـــن مـــن المجتمـــع العربـــي 
بشـــعارات الديمقراطيـــة والحرية والعدالة، ولم تســـع سياســـة 
96 القطريـــة ألن تتحالـــف مع أي نظام عربي لتحقيق مبتغاها، 
وهذا ما جعل الدوحة اآلن وحيدة بعد االنتفاضة العربية التي 
بـــدأت مالمحهـــا بعاصفة الحـــزم وقطع العالقات مـــع قطر من 
قبل دول االنتفاضة العربية، ضد الشعوبيين الجدد وتحالفهم 

مع سياسة 96 القطرية.

لهذا، فإن الدول العربية والمجتمع العربي اآلن، باستثناء عبيد  «
خامنئي واإلخوان والمستتركين، يتحاشون تقديم أي تعاطف أو 

دعم للدوحة بسبب تحالفها مع الشعوبيين الجدد.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

يبـــدو أن كثـــرة البقـــاء والعيش تحـــت األرض جعلت المدعو حســـن نصر هللا األمين 
العـــام لحـــزب هللا اإلرهابـــي محجوًبا عـــن العالم الحقيقـــي ويعيش عالًمـــا افتراضًيا 
يصعنـــه مـــن أهوائه وميوله ورغباته حتى لو كان مناقًضا تماًما لما هو ظاهر للجميع 

باستثناء نصر هللا ومن يصدقه في كل ما يشطح إليه من خياالت.
فقـــد قال مؤخًرا بمناســـبة “يـــوم القدس” إن قوة حزبه وما يعـــرف بمحور المقاومة، 
أرعبت االحتالل اإلســـرائيلي وحلفاء أميركا بالمنطقة، وإن الحزب ســـيواصل السير 
على نهج من قضوا في طريقهم للقدس، وفي مقدمتهم قائد فيلق القدس اإليراني، 

قاسم سليماني، وإن األمة اليوم أقرب ما تكون إلى تحرير القدس.
كل عربي ومســـلم يتمنى اليوم الذي تتحرر فيه القدس وكل المقدســـات بكل مكان، 
ويهفـــو قلبه لليوم الذي تتحـــرر فيه كل أراضينا العربية من االحتالل الصهيوني، إال 
أن هـــذه األمانـــي لن تتحقق بالشـــعارات الفارغة والتوصيفات المغايـــرة للواقع التي 

تذهب بالعقول وتغيبها وتبعدنا عن العمل الجاد والمدروس.

وال أعـــرف كيـــف يدعي هـــذا المتوهم بـــأن “المســـؤولين الصهاينة يعبـــرون بوضوح 
عن خوفهم الشـــديد من تنامي قدرات المقاومة كما ونوعا، بشـــرًيا وتسليحًيا وفنًيا 
ومعنوًيـــا وعلـــى كل صعيـــد”، فـــي الوقـــت الذي تســـتعرض فيـــه إســـرائيل عضالتها 
وتواصل ممارساتها غير المشروعة وانتهاكاتها للقوانين واألعراف الدولية بال أدنى 
خـــوف أو حســـاب، وكان آخـــر خطواتها إعـــالن رئيس وزرائها نتنياهو أنه ســـيمضي 
قدما في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة اعتباًرا من األول من يوليو 
المقبل، فهل جاء هذا اإلعالن “الغاشم” تحت وقع رعب نتنياهو من نصر هللا وحزب 

هللا؟!
لقد كان بودنا أن يحبك نصر الله خياله باستعراض مسيرة النموذج الفدائي  «

من أجل القدس الذي يتحدث عنه أي قاسم سليماني، ومسيرته عامرة بالفعل 
باألعمال التي سيخلدها التاريخ ولكن في صفحات التخريب والعنف وإثارة 

الفوضى والفتن وإثارة النزاعات والشقاق بين أبناء الدولة الواحدة كما فعل في 
العراق وغيرها.

رعب الصهاينة

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

حكومة البحرين أعطت الصورة المعروفة للنجاح
كتبت في هذه الزاوية قبل فترة وجيزة أن حكومة مملكة البحرين استطاعت 
في تعاملها مع وباء كورونا العالمي أن ترسم صورة الطموح المنشودة وجنبت 
المواطنيـــن المعانـــاة والســـحب الكثيفة الســـوداء التي قد تغطي ســـماءهم كما 
حصل في كثير من دول العالم، حيث عجزت الحكومات عن توفير المستلزمات 
األساســـية للمواطن ولم تكن عندها نظرة شـــاملة عن المخاطر ورســـم الخطط 
المرحليـــة في المجابهة، ولهذا النجاح “قامت شـــراكة الحكومة المفتوحة وهي 
مبـــادرة دولية متعـــددة األطراف مقرها واشـــنطن، بإدراج 13 مبـــادرة بحرينية 
كأمثلـــة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المســـتجد، وذلك ضمن جهود ســـفارة 
مملكـــة البحريـــن لـــدى الواليـــات المتحـــدة األميركية في تســـليط الضـــوء على 
نمـــوذج مملكـــة البحريـــن الناجـــح بـــكل المعايير الدوليـــة في التصـــدي لجائحة 
كورونا، وذلك بســـبب السياسات واإلجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ وقت 

مبكر، وفي إطار من احترام حقوق اإلنسان وااللتزام بالشفافية والوضوح”.
فحكومـــة مملكـــة البحريـــن أعطـــت الصـــورة المعروفة للنجـــاح والمقـــدرة على 
التعامـــل مـــع الحدث أيـــا كان نوعـــه، وأبهرت العالـــم بالمبادرات غير المســـبوقة 
التي تم إدراجها في شـــراكة الحكومة المفتوحة، ومنها “تطبيق مجتمع واعي” 

الـــذي يقوم على توظيـــف التكنولوجيا وتقنيات األجهزة الذكية لتعزيز المتابعة 
والرقابـــة على حاالت الحجر المنزلـــي وإمكانية رصد الحاالت المخالطة وتنبيه 
وحمايـــة المواطنين والمقيمين، وكذلك الحملة الوطنية لمكافحة كورونا للعمل 
التطوعي، وبوابة وزارة الصحة، وأيضا مبادرتان للمجلس األعلى للمرأة تنفيذًا 
لتوجيهات صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
عاهـــل البـــالد المفدى، رئيســـة المجلس األعلـــى للمرأة حفظهـــا هللا، وهما “حملة 
متكاتفين ألجل ســـالمة البحرين”، وتوجيهات ســـموها الكريمة بســـداد الديون 
والمبالغ المالية المســـتحقة على النساء البحرينيات ممن صدرت بحقهن أحكام 
قضائيـــة ضمـــن القوائم المنشـــورة من قبـــل وزارة الداخلية علـــى تطبيق “فاعل 

خير”.

إن هذا النجاح يؤكد للعالم أن حكومة مملكة البحرين مدرسة متميزة في  «
الشراكة وخدمة المواطنين والحفاظ على أمن المجتمع وسالمته وتمتلك 
خططا شاملة لمواجهة التحديات، ومقدرة فائقة واستراتيجية تتواكب مع 

المتغيرات الدولية، وأن فريق البحرين الوطني بقيادة سيدي سمو ولي 
العهد أصبح نموذجا دوليا يحتذى به.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

يأتـــي انضمـــام مملكـــة البحريـــن فـــي العـــام 2008 لإلعـــالن العالمـــي لحقـــوق 
اإلنســـان والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
ومصادقتهـــا علـــى االتفاقيـــات المتعلقـــة بعمـــل المـــرأة، كاتفاقيـــة “التمييز في 
االســـتخدام والمهنـــة” واتفاقيـــة “الراحـــة األســـبوعية في المنشـــآت الصناعية” 
واتفاقية “العمل ليال للنســـاء” وغيرها؛ ترجمة شـــاهدة وإقرارا بّينا بحق العمل 
للمرأة البحرينية ودعمها بالتدريب المستمر الذي يدفع بخبراتها المتجددة في 
مجال ســـوق العمـــل الرحب، بعد أْن أثبتت تمّيزهـــا الباهر في مجال التحصيل 
العلمي والثقافي - وهو ما أكدته نصوص الدستور التي جاءت بها المادة )13( 
حـــول أّن “العمـــل واجب علـــى كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويســـتوجبه الخير 
العام، ولكل مواطن الحّق في العمل واختيار نوعه، وفقًا للنظام العام واآلداب” 
– وبينـــت حّقهـــا األصيل في “اعتـــراف” العالم أجمع بدورهـــا المؤثر الذي باتت 
تلعبـــه علـــى صعيد نمـــو االقتصادات الوطنيـــة بعد انخراطها الالفـــت في عالم 
العمـــل مدفـــوع األجر، و”تأطير” هذا الحّق قانونيًا مـــن أجل حمايتها والتوفيق 

بين مسؤولياتها األسرية ومتطلباتها المهنية.
بطبيعة الحال، إّن مســـيرة دخول المرأة البحرينية هذا المعترك الواســـع بعدما 
كانت حبيســـة البيت؛ َأْبَقتَها أمام تحٍد ماثل على الصعيد الشـــخصي والمحيط 
االجتماعـــي وبيئـــة العمـــل وطبيعـــة القوانيـــن التـــي تفـــرض عليهـــن الواجبات 
وتحفـــظ لهـــَن الحقوق بما ُيحّقـــق فضاء التوازن الفســـيح بين العمـــل والمنزل 
بوجه أعّم، وتشـــعب منعطفاته والســـّيما في حقل التعليم، وفي تعليم ما قبل 

المدرســـة علـــى وجه أخـــّص، فهن إلى جانب هـــذا التحدي الماثـــل؛ أمام ضغٍط 
واقٍع )في هذا الحقل( تمّثل في حرمان غالبيتهن من البدالت واألجور والضمان 
االجتماعـــي بســـبب العقود )الموســـمية!( من أربـــاب العمل، بعـــد أْن أبقْت وزارة 
التربيـــة والتعليم دورها )استشـــاريا( خالصًا في المتابعـــة والرقابة على رياض 

األطفال، على حّد قول النقابية المختّصة التي تواصلت مع جريدة “البالد”.

نافلة: «

إّن ما ال يقل عن 2500 عاملة في أكثر من 200 روضة وحضانة وفق ما أفادت 
به النقابية المختّصة للجريدة؛ ُيالقي بعضهَن التعّسف بالفصل إذا ما )َحِمُلوا!(، 
وُيرَمـــون باإلهانـــات والتهديـــد فـــي أّيـــة لحظـــة بإنهـــاء خدماتهـــَن دون مبـــرر، 
والبعض اآلخر ُيحرمَن من صرف بدل اإلجازات الســـنوية والرســـمية والخاصة 
كالـــوالدة وســـاعات الرضاعة، فيما تجبر أخريات علـــى إحضار البديل في حال 
غيابهن وبدون مقابل، بل وتسند لُهَن مهام التدريس ونظافة الصفوف والعناية 
الشـــخصية باألطفال وتبديل مالبســـهم وتقديم الوجبات لهـــم ومرافقتهم في 

الحافالت براتب ال يتعدى 50 دينارًا! 
هذا الحال، يستوجب الهمس في أذن المعنيين المحترمين في إدارة رياض  «

األطفال بوزارة التربية والتعليم؛ ألهمية معالجة أوضاع مربيات األجيال ورفع 
المعانات عن الالئي بيدهن أمانة المستقبل، وإيجاد الحلول الجذرية التي 

تنصفهن في تأمين لقمة العيش وتحسين شروط العمل الالئقة.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

رياض أطفال... أجور بـ 50 دينارا!

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

هوايات “كورونا”
أمضينا شـــهر رمضان المبارك بطعم آخر، ال عالقة له برمضان، 
غيـــر الوقـــت الرحـــب للتقرب إلى هللا ســـبحانه وتعالـــى، بينما 
ألوان رمضان لم تكن كألوانها المعتادة في كل عام من األعوام 

التي مضت.
ووفـــق تداعيـــات أزمـــة الخطـــر الراهـــن التي ســـببها فيروس 
كورونـــا )كوفيد 19(، وفـــي ظل دعوات المكـــوث في البيوت، 
وترك التجمعـــات، والتباعد االجتماعـــي، وإيقاف االحتفاالت، 
وغيرهـــا من إجراءات احترازية، بزغـــت مواهب لم تكن على 
مـــرأى مـــن القريبيـــن من أصحابهـــا، وأكثرهـــا انتشـــارًا موهبة 
الطبـــخ، فقـــد لوحظ اهتمام بالـــغ من قبل النـــاس من مختلف 
األعمـــار بهواية الطبـــخ، وقد أثبتوا خالل هـــذه األيام إتقانهم 
هـــذه الهوايـــة، وتفننهم فيهـــا، وبثت الكثير مـــن الدروس عبر 
وسائل التواصل االجتماعي لتعليم طرق طبخ مختلف أنواع 
األطعمة، وهو ما قد تناسب مع الشهر الفضيل، نظرًا لساعات 
الصيـــام الطويلـــة التي تســـتدعي االهتمام بأكل مـــا هو مفيد، 
ناهيك عمن بزغ فجر هذه الهواية منه في ظل قيود الجائحة 

فقط!
بينمـــا فـــي طرف آخـــر، وبعدما كانـــت عاداتنـــا الرمضانية في 
تالش مســـتمر عامًا بعـــد عام، مثل تبادل األطبـــاق بين بيوت 
الجيـــران، فقـــد أصبحت هذه العـــادات اليوم ممنوعـــة مطلقًا، 
وتبـــددت أصوات ما بعد الفطور، من حركات دؤوبة، وحناجر 
مكبرات المســـاجد، وعبق الدروب بالطيب في المدن والقرى، 

لنأتي مع عيد الفطر المبارك لنتساءل هل للعيد فرحة؟

ال نظن إال رأيًا واحداً لإلجابة، بأن فرحتنا ستتم بإتمام النعمة،  «
وانجالء الغمة، لتعود الحياة إلى سابق عهدها، متضرعين إلى 

الله عز وجل أن يبعد عنا البالء دائمًا وأبداً.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ
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+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

 بأسعار تبدأ من

350.000
BD المبنـى جديـد

39696598
مهدي حبيل باراث

17555593
المكتب الرئيسي

36184000Call.

www.grnata.com

New building

مكاتب لإليجار
Office for RentالسيفSeef

m
2 المساحة

81تبدأ من 

تكـيـيـف

أو  غـرفــتين (BD 470)غرفة

صالة

مـطـبـخ

حمامين

تشطيبات راقية، عوازل حرارية

 or  2 Rooms Room 

Hall

Kitchen

2 Bathrooms

Air Condition24 hour security
وحراسة 24 ساعة

High quality of finishing
Thermal insulation

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23

38344464
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قالــت رئيســة فريــق العطــاء التطوعــي ســميرة بوجيــري إن أكثــر مــن 40 
متطوًعــا مــن أعضــاء الجمعيــة قدمــوا خــال شــهر رمضــان مثــاال رائعــا 
لوعــي المجتمــع البحرينــي ودوره فــي تعزيــز العمــل التطوعي ودعم األســر 
المتعففــة واأليتــام، فكانت أيام شــهر رمضان بوصلــة للعمل المتواصل لكل 
المتطوعين بالفريق، إذ قاموا وبالتناوب في عمليات التوزيع لتغطية جميع 
المحافظــات بالبحريــن، ومنهــا 2300 وجبــة رمضانيــة لمســتحقيها و140 

عيدية ألسرة متعففة.

وأشـــارت بوجيـــري إلـــى أن جائحـــة 
كورونـــا والظروف التـــي ترافقت بها 
ومنها الظـــروف االحترازيـــة لم تقف 
العطـــاء  فريـــق  مســـيرة  فـــي  عائقـــا 
التطوعي بل كانوا طول الشهر خلية 
األيـــادي  أن  مؤكـــدة  تهـــدأ،  ال  نحـــل 
أهـــل  مـــن  للخيـــر  المحبـــة  الكريمـــة 
البحريـــن، ولهم كل الشـــكر والعرفان، 
ســـاندت عمل الفريق ولم تتوقف عن 
دعمه؛ لتتواصل مشروعاته الخيرية 
ومشـــاركاته التطوعية في مســـاعدة 

األسر واألفراد طوال شهر رمضان.
وأكدت بوجيري أن الجهود التطوعية 
والخيرية التي يقوم بها الفريق تأتي 
اقتداء بالمبادرات اإلنســـانية لجاللة 
الملك ودعما للجهود الوطنية “لفريق 
البحريـــن بقيـــادة ســـمو ولـــي العهـــد 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
لرئيـــس الوزراء، وتماشـــيا مـــع رؤية 

حملة “فينا خير” لســـمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، التي تجســـد روح 

العطاء لدى الشعب البحريني.
وأشـــارت بوجيـــري فـــي تصريحـــات 
لــــ “البـــالد” لقـــد أثبـــت أعضـــاء فريق 
فـــي  جدارتهـــم  التطوعـــي  العطـــاء 
تخطـــي العوائـــق مـــع التزامهـــم التام 
واالحتياطـــات  التعليمـــات  بتطبيـــق 
تجهيـــز  فـــي  ســـواء  االحترازيـــة 
وجبـــات مشـــروع إفطار صائـــم التي 
قاربـــت 2300 وجبة تتكـــون من الرز 
واللبـــن والماء والتمـــر والفواكه، وتم 
توصيلها للفئات المســـتحقة من أســـر 
متعففـــة وعمـــال فـــي مواقـــع عملهـــا 

المختلفة.

اتباع البروتكوالت الصحية

أعضـــاء  أن  بوجيـــري  وأوضحـــت 
الفريـــق هـــم الذين يقومـــون بتجهيز 

بســـاعة،  التوزيـــع  قبـــل  الوجبـــات 
مـــع الحـــرص علـــى أال تكـــون هنـــاك 
وكل  التوزيـــع،  أثنـــاء  تجمعـــات  أي 
الوجبـــات  بتســـليم  يقـــوم  متطـــوع 
للتزاحـــم،  منعـــا  احترافيـــه  بطريقـــة 
باإلضافـــة إلى عمل الفريق المســـتمر 
فـــي إيصال مـــا تجود به أيـــادي أهل 
الخيـــر الكريمـــة مـــن صدقـــات وزكاة 
وســـالل رمضانيـــة لمســـتحقيها ولـــم 
تقتصر جهود الفريق التطوعية على 
مملكـــة البحريـــن بل اتســـعت لخارج 
المملكة، حيـــث تم توزيع إفطار على 
المحتاجيـــن في بعض الدول العربية 
لمبادرة “كســـوة العيـــد” والذي كان له 
بالغ األثر في إدخال الفرح والســـرور 
على األســـر المتعففة، منوهة إلى أنه 

تـــم تخصيـــص مبالغ متفاوتة لألســـر 
المتعففـــة علـــى حســـب عـــدد أفـــراد 
النقـــص لديهـــم لشـــراء  األســـر لســـد 

مستلزمات العيد.

هدايا لألطفال

أن  إلـــى  الفريـــق،  رئيســـة  وأشـــارت 
الجمعيـــة نظمـــت احتفـــاال لألطفـــال 
جمعيـــة  فـــي  المكفوفيـــن  األيتـــام 
الســـنابل بمناســـبة القرقاعـــون ولكن 
ونظرا للظروف لمنـــع التجمعات فقد 

تـــم إرســـال الهدايا لألطفـــال إلى مقر 
جمعيه الســـنابل ليتسنى إرسالها إلى 
منازلهـــم، مضيفـــة وفـــي شـــهر الخير 
لـــم ننـــس آباءنـــا وأمهاتنـــا المســـنين 
حيث قمنا بإرســـال هدايـــا العيد إلى 
مركـــز الرعايـــة االجتماعية للمســـنين 
حيث يقيمون، وفي نفس الوقت كنا 
نقوم ومن خـــالل مبادرة عيدهم في 
بيتهم توزيع العيدية على كبار السن 
مـــن األســـر المحتاجـــة وإرســـالها إلى 

بيوتهم.

كفريـــق  “بدأنـــا  بوجيـــري  وذكـــرت 
تطوعي بإعـــداد البرنامج والتواصل 
مع المطاعم لتوفير الوجبات، وكذلك 
التواصل مع األيادي البيضاء لتوفير 
الكوبونـــات، وبدعـــم أهـــل الخير من 
البحرينييـــن تـــم تجهيـــز الكوبونـــات 
ألن  المســـتحقين؛  علـــى  وتوزيعهـــا 
الســـلة  مـــن  أفضـــل  يعـــد  الكوبـــون 
الرمضانيـــة، إذ يســـتطيع رب العائلـــة 
منتجـــات  مـــن  يحتاجـــه  مـــا  شـــراء 

غذائية أو غيرها.

40 متطوعا وزعوا 2300 وجبة إفطار و140عيدية
عــربــيــة دوال  ــل  ــم ــش ــت ل الــبــحــريــن  حـــــدود  ــت  ــط ــخ ت الـــعـــطـــاء  ــق  ــريـ فـ عــطــايــا 
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بدور المالكي

سميرة بوجيري



international@albiladpress.com 12

وانــغ يــي: بكين وواشــنطن على حافــة حرب بــاردة جديدة

تصاعد التوتر الصيني األميركي

اتهمت الصين الرئيس األميركي دونالد ترامب بجّرها إلى “حرب باردة” جديدة في سياق تفشي فيروس كورونا المستجّد. وحّذر وزير الخارجية 
الصيني وانغ يي، أمس،  من أن الصين والواليات المتحدة على “حافة حرب باردة جديدة”، منددًا بوجود “فيروس سياسي” في واشنطن.

الدمـــار  جانـــب  “إلـــى  الوزيـــر  وقـــال 
الناجم عن فيروس كورونا المستجد، 
ينتشر فيروس سياسي في الواليات 
هـــذا  “يســـتغل  وأضـــاف  المتحـــدة”. 
الفـــرص  السياســـي كافـــة  الفيـــروس 
لمهاجمة الصين واإلســـاءة لسمعتها”، 

من دون تسمية ترامب.
وُأبلـــغ عن أولـــى اإلصابات بــــ “كوفيد 
19” فـــي ديســـمبر في مدينـــة ووهان 
الصينية. وانتشـــر الفـــروس بعد ذلك 
في كافـــة أنحاء العالـــم، فأصاب 5.3 
مالييـــن شـــخص وأودى بحيـــاة أكثر 

من 342 ألف شخص.
ويّتهم ترامب السلطات الصينية بأنها 
تأخرت في تشـــارك المعطيات المهمة 
بشـــأن خطـــورة الفيـــروس، وبأنها لم 

ترغب في الكشف عن مصدره.
الصيـــن  كـــررت  ذلـــك،  علـــى  وردا 
أمـــس أنهـــا “منفتحـــة” للتعـــاون فـــي 
إطـــار تحقيـــق دولي لتحديـــد مصدر 
الفيـــروس علـــى أن يكـــون التحقيـــق 

خاليا من أي “تدخل سياسي”.
المعهـــد  مديـــرة  نفـــت  جهتهـــا،  مـــن 
فـــي  الفيروســـات  لدراســـة  الصينـــي 
مدينة ووهان، الـــذي تتهمه الواليات 
المتحـــدة بأنه مصـــدر الفيـــروس، أي 
وانـــغ  وأكـــدت  للمختبـــر.  مســـؤولية 

يانيـــي “كمـــا كل العالـــم، لـــم نكن نعلم 
حتى بأن الفيروس موجود”. وسألت 
“بالتالي كيف ســـيكون قد تسّرب من 

مختبرنا؟”.
فـــي الواليـــات المتحـــدة، الدولة التي 
تضـــّم أكبر عـــدد من اإلصابـــات )أكثر 
مـــن 1.62 مليـــون( وأكبـــر عـــدد مـــن 

الوفيـــات فـــي العالـــم )97087 وفـــاة 
علـــى األقـــل(، نكســـت األعـــالم أمس 

األحد تكريما لضحايا المرض.
الوفيـــات  عـــدد  تجـــاوز  قـــرب  ومـــع 
عتبـــة المئـــة ألف، خصصـــت صحيفة 
صفحتهـــا  األحـــد  تايمـــز”  “نيويـــورك 
األولـــى لذكرى ألـــف ضحية، متحدثة 

عن حياة كل ضحية.
صفحتهـــا  علـــى  الصحيفـــة  وكتبـــت 
مطبـــوع  نـــّص  مألهـــا  التـــي  األولـــى 
وكثيـــف “هـــؤالء األلـــف شـــخص هنا 
مـــن  بالمئـــة  واحـــدا  بالـــكاد  يمثلـــون 
المجمـــوع. لـــم يكـــن أي شـــخص مـــن 

بينهم مجّرد رقم”.

بكين - أ ف ب

صورة جوية لمختبر “بي 4” في المعهد الصيني لدراسة الفيروسات في ووهان )أ ف ب(

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

حـــذرت الواليـــات المتحـــدة، مســـاء 
النفـــط  ناقلـــة  وضـــع  مـــن  الســـبت، 
عليهـــا  يســـيطر  التـــي  “صافـــر”، 
الحوثيون، قبالة ميناء راس عيسى 
اليمنـــي علـــى البحـــر األحمـــر، والتي 

باتت حالتها تتدهور بشدة.
فـــي  األميركيـــة  الســـفارة  ونشـــرت 
اليمن عبر حســـابها على “تويتر”، أن 
“حالـــة ناقلـــة تخزين النفـــط )صافر( 
التي يســـيطر عليها الحوثيين آخذة 
في التدهور، وقد يحدث ذلك تسربا 

كارثيا في  البحر األحمر”.
وأضافـــت الســـفارة “منـــع الحوثيون 
ولســـنوات الســـماح لخبـــراء دوليين 

من تقييم حالـــة الناقلة. ينبغي على 
الحوثييـــن الســـماح بإجـــراء فحص 
وإصـــالح دولييـــن للناقلة قبل فوات 

األوان”.
وترســـو ناقلـــة النفـــط “صافـــر” على 
مينـــاء  قبالـــة  كيلومتـــرات   7 بعـــد 
رأس عيســـى فـــي مدينـــة الحديـــدة 
الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وعلى 
متنهـــا مليون و140 ألـــف برميل من 

النفط الخام.
زادت  الماضييـــن  العاميـــن  وخـــالل 
انفجارهـــا  احتمـــال  مـــن  المخـــاوف 
وتسّرب أكثر من مليون برميل نفط 

إلى مياه البحر األحمر.

واشنطن تحذر من كارثة في البحر األحمر

لندن - وكاالت

البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  قـــال 
بوريس جونســـون أمـــس إن بعض 
التالميـــذ فـــي المراحـــل االبتدائية 
سيعودون إلى مدارسهم في األول 
مـــن يونيـــو مـــع تخفيـــف الحكومة 
إلجـــراءات العزل العـــام المفروضة 
فيـــروس  جائحـــة  تفشـــي  لوقـــف 
كورونا المســـتجد. وقال جونسون 
في مؤتمر صحافي ”قلنا إننا سنبدأ 
بســـنوات )الدراســـة( األولـــى، العام 
الســـادس... واليـــوم  األول والعـــام 
أعلـــن أننـــا ننـــوي المضـــي قدما في 
ذلـــك وفقـــا لمـــا هـــو مخطـــط يـــوم 

األول من يونيو“.
إلـــى  العـــودة  أن  كمـــا أوضـــح 
مقاعد الدارســـة ستقتصر في 

علـــى  األولـــى  المرحلـــة 
التالمـــذة الذين تراوح 
بيـــن 4 و6  أعمارهـــم 

و11  ســـنوات   10 وبيـــن  ســـنوات 
سنة.

 118 ســـجلت  بـــالده  إن  وقـــال 
كورونـــا  بفيـــروس  جديـــدة  وفـــاة 
المســـتجد ليرتفع إجمالي الوفيات 
إلـــى 36793. فـــي ســـياق آخر، قال 
رئيس الوزراء البريطاني إنه يدعم 
مستشاره دومينيك كامينجز الذي 
يتعرض لضغوط تطالبه باالستقالة 
بسبب سفره خالل إجراءات العزل 
العام عقـــب ظهور أعراض فيروس 

كورونا على زوجته.
من جهته، أعلن وزير النقل، غرانت 
شابس أن الحكومة البريطانية 
تعتـــزم االلتـــزام بخطة إعادة 
االبتدائيـــة  المـــدارس  فتـــح 
لبعـــض التالميذ ابتداء 

من األول من يونيو.

جونسون يعلن فتح المدارس االبتدائية

دبي - العربية.نت

العراقيـــة  النجبـــاء  ميليشـــيا  احتفـــت 
بانتصـــار القـــوات اإليرانية علـــى الجيش 
العراقـــي، في خطـــوة اعتبرها العديد من 
العراقيين توضح والء تلك الميليشيات، 

وتشي بهوية المظلة التي تقاتل تحتها.
باللغـــة  الرســـمي  الحســـاب  نشـــر  فقـــد 
الفارســـية لــــ “النجبـــاء”، مقطعـــا يحتفـــي 
بانتصـــار القـــوات اإليرانية علـــى الجيش 
العراقـــي بعـــد اســـتعادة مدينـــة المحمرة 
جنوب إقليم األهواز في 24 مايو 1982، 

إثر سيطرة العراقيين عليها.
وباعتبـــار أن عـــددا مـــن قـــادة وعناصـــر 
العراقيـــة  واألحـــزاب  الميليشـــيات 
مـــع  يقاتلـــون  كانـــوا  آنـــذاك  المعارضـــة 
الحـــرس الثـــوري ضـــد الجيـــش العراقي، 
فإنهم يعتبرون أنفسهم في نفس المعركة 
ويهنئـــون إيـــران دومـــا بذكـــرى مثل تلك 
المناســـبات. وأثـــارت تغريـــدة “النجبـــاء” 
ردود فعـــل عراقيـــة غاضبـــة عبـــر مواقـــع 

نـــددت بموقـــف الميليشـــيات،  التواصـــل 
متهمـــة إياهـــا بالعمالة والخيانـــة والقتال 
في صفوف العدو ضد الوطن. يشـــار إلى 
أن إيران تطلق على هذه المعركة تسمية 
“إلى بيت المقدس”، حيث تمكنت خاللها 
مـــن اســـتعادة مدينة المحمـــرة - التي تم 
تغييـــر اســـمها إلـــى “خرمشـــهر” فـــي عهد 
الشـــاه ضمن سياســـة تفريس عربستان - 

وذلـــك بعد 575 يوما من ســـلطة الجيش 
الميليشـــيات  العراقـــي عليهـــا. وتحتفـــل 
بانتصـــارات  إليـــران  المواليـــة  العراقيـــة 
يتولـــون  الذيـــن  بعـــض  خاصـــة  طهـــران 
حاليـــا قيـــادة عدد مـــن الميليشـــيات مثل 
أكـــرم الكعبي، الذي يقاتل مع ميليشـــياته 
“النجباء” في ســـوريا تحت إمرة الحرس 

الثوري منذ العام 2013.

عناصر من حركة النجباء

ردود فعــل عراقية غاضبة نــددت بموقف الميليشــيات “العميلة”
“النجباء” تحتفل بانتصار إيران على العراق

دبي - العربية.نت

في إطار متابعة ملفات الفســـاد الكبرى 
األهـــواز،  محافـــظ  اتهـــم  إيـــران،  فـــي 
غـــالم رضا شـــريعتي، بتقاضي رشـــاوى 
قـــدرت بــــ200 ألـــف دوالر مـــن الرئيـــس 
التنفيـــذي لشـــركة مصانـــع “هفـــت تّبـــه” 
لقصـــب الســـكر، التي تشـــهد منذ أشـــهر 
احتجاجـــات واســـعة لعدم دفـــع رواتب 
الشـــرطة  قمعـــت  الذيـــن  موظفيـــه، 
العديـــد  وســـجنت  بعنـــف  تظاهراتهـــم 
التنفيـــذي  الرئيـــس  واعتـــرف  منهـــم. 
لمجمع “هفت تّبه” لقصب السكر، أوميد 
أســـدبيكي، فـــي المحكمة التـــي عقدت 
خلـــف األبـــواب المغلقة، ونشـــرت بعض 
وســـائل اإلعالم اإليرانيـــة، بما في ذلك 
وكالـــة “دانشـــجو”، تفاصيلهـــا بأنـــه دفع 
المبالـــغ لزوجة المحافـــظ. لكن محافظ 
األهواز رفض التعليـــق على االتهامات، 
واكتفـــى بالقول للصحافييـــن إن “القمر 
لن يبقى خلف الســـحاب. انتظروا قليالً 

وســـيتم توضيـــح كل شـــيء”، بحســـب 
ما أفـــادت وكالة أنباء الطلبـــة اإليرانية 

)إيسنا( الحكومية السبت.
وكان أوميـــد أســـدبيكي قـــال إنـــه دفـــع 
200 ألـــف دوالر لزوجـــة المحافـــظ مـــن 
خالل وسيط، ودفع أيًضا 20 ألف دوالر 
كنفقات ســـفر رحـــالت خارجيـــة لعائلة 

المحافظ.

ويحاكـــم أســـدبيكي فـــي قضية فســـاد 
واختـــالس وســـرقة ماليين الـــدوالرات 

مع 20 متهما آخرين.
بثـــه  موجـــز  تقريـــر  نقـــل  ذلـــك،  إلـــى 
التلفزيـــون الحكومي عن ممثل االدعاء 
قولـــه إن “أســـدبيكي تلقـــى أكثـــر مـــن 
1.4 مليـــار دوالر مـــن العملـــة الحكومية 

واستحوذ عليها”.

من احتجاجات عمال قصب السكر شمال األهواز

رئيس “قصب الســكر” اســتحوذ على 1.4 مليار دوالر من العملة الحكومية
عمال األهواز في عوز... و200 ألف دوالر لجيب المحافظ

مدريد - أ ف ب

أعلنــت إســبانيا، إحــدى أكثــر الــدول تضــررا من “كوفيــد 19”، الســبت أنها 
ستستأنف استقبال السياح األجانب في الصيف وستعيد إطالق بطولتها 
بكــرة القــدم فــي مؤشــرين جديديــن إلــى إصــرار البــالد علــى العــودة إلى 
الحياة الطبيعية، في حين أصبحت أميركا الالتينية بؤرة جديدة للوباء.

وواصلـــت أوروبـــا حيـــث أوقعت 
مليونـــي  األقـــل  علـــى  الجائحـــة 
ألـــف   173 مـــن  وأكثـــر  إصابـــة 
وفـــاة مســـار العـــودة إلـــى الحياة 
الطبيعيـــة بحذر شـــديد خوفا من 

موجة ثانية للفيروس.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء اإلســـباني 
بدرو سانشـــيز “لقد مر األصعب”، 
لقـــد تخّطينا الموجـــة الكبيرة من 

الجائحـــة التـــي أوقعـــت أكثر 
من 28 ألف وفاة في البالد.

لمدريـــد  وسيســـمح 
أكبـــر  وبرشـــلونة، 

للوبـــاء  بؤرتيـــن 

فـــي إســـبانيا بالبـــدء برفـــع قيود 
اإلغـــالق، كمـــا سُتســـتأنف فـــي 8 
يونيو بطولة إســـبانيا بكرة القدم 
“الليغـــا” التـــي تضم أبـــرز النجوم 

العالميين.
البـــالد  أن  سانشـــيز  وأعلـــن 
الســـياح  اســـتقبال  ستســـتأنف 
األجانـــب فـــي يوليو فـــي بلد يعد 

ثاني وجهة سياحية في العالم.
فتـــح  إيطاليـــا  وســـتعيد 
يونيـــو،   3 فـــي  حدودهـــا 
ســـتعيد  وباالنتظـــار 
تدريجيا فتـــح مواقعها 

التاريخية والثقافية.

إسبانيا تستأنف استقبال السياح في الصيف
القدس المحتلة - أ ف ب

أعلـــن رئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي 
بنيامين نتانياهـــو أمس بنبرة تحدٍّ 
أّنـــه يمثل أمـــام المحكمـــة “مرفوع 
الـــرأس”، وذلك عند بـــدء محاكمته 
بقضايا فســـاد في القدس المحتلة، 
إليـــه  الموجهـــة  التهـــم  واصفـــا 

بـ”السخيفة”.
وبعـــد نحـــو عـــام ونصـــف عـــام من 
أطول جمود سياسي شهدته الدولة 
العبريـــة وتخللتـــه 3 انتخابات غير 
حاســـمة، قاتل خاللهـــا بضراوة من 
أجل استمرار وجوده على الساحة 
أمـــس  نتانياهـــو  بـــات  السياســـية، 

إســـرائيلي  وزراء  رئيـــس  أول 
يمثل أمام القضاء أثناء توليه 

منصبه.
الـــى  وصولـــه  قبـــل 
المحكمة، التقى نتانياهو 
المحرقـــة  مـــن  ناجيـــن 

ليستمد منهم “القوة” كما قال. ومع 
وصوله الى مقر المحكمة المركزية 
في شارع صالح الدين في القدس 
الشـــرقية المحتلة المحاط بعناصر 
فريقـــه  عناصـــر  وخلفـــه  الشـــرطة، 
واضعين كمامات، هاجـــم نتانياهو 
القضـــاء  كمامـــة،  يضـــع  لـــم  الـــذي 
ووســـائل اإلعـــالم واتهمهـــا بالعمل 

معا من أجل إسقاطه. 
ويالحـــق نتانياهـــو فـــي 3 قضايـــا 
مختلفة، بينها واحدة حساسة جدا، 
تشـــمل توفيـــر امتيـــازات حكومية 
لمجموعـــة مقابل الحصـــول على 

تغطية إعالمية إيجابية.
وداخـــل قاعة المحكمـــة، ظهر 
نتانياهـــو واضعا كمامة زرقاء. 
وأكد أنه يفهم طبيعة 

التهم الموجهة اليه.

نتانياهو: التهم الموجهة ضدي سخيفة

خالد بن سلمان: 
نقف مع العراق

دبي - العربية.نت

نــائــب وزيـــر الــدفــاع السعودي  قــال 
ــد بـــن ســلــمــان، الــســبــت:  األمـــيـــر خــال
أحــد  الـــعـــراق  يــعــود  أن  إلـــى  نتطلع 
أعــمــدة الــعــرب قــويــا نــاهــضــا، وأن 
يعيش شعبه الحياة التي يستحقها 

بخير وسالم.
وأردف خالد بن سلمان في تغريدة 
عــلــى حــســابــه بــتــويــتــر قــائــال “تــقــف 
المملكة مع العراق لدعمه في مسار 
التقدم والسالم واألخوة مع جيرانه 

العرب”.

واشنطن، هونج كونج - رويترز: قال روبرت  «
أوبراين مستشار األمن القومي بالبيت األبيض 
روبرت أوبراين، أمس، إن تشريع األمن القومي 

الذي اقترحته الصين بشأن هونج كونج قد 
يؤدي إلى فرض عقوبات أميركية ويهدد وضع 

المدينة كمركز مالي. وقال أوبراين لشبكة 
إن.بي.سي ”يبدو من هذا التشريع الخاص 

باألمن القومي إنهم يقومون باألساس 
بالسيطرة على هونج كونج وإذا فعلوا... لن 

يكون بإمكان وزير الخارجية مايك بومبيو أن 
يشهد بأن هونج كونج تتمتع بدرجة عالية من 

الحكم الذاتي وإذا حدث ذلك ستكون هناك 
عقوبات سُتفرض على هونج كونج وعلى 

الصين“. إلى ذلك، أطلقت الشرطة في هونج 
كونج الغاز المسيل للدموع واستخدمت 

مدافع المياه لتفريق آالف المحتجين الذين 
احتشدوا أمس لالحتجاج على خطة بكين 
فرض قوانين األمن القومي على المدينة. 

وفي عودة لالضطرابات التي ألقت بظاللها 
على المدينة العام الماضي، تجمع المئات في 

منطقة كوزواي باي التجارية المزدحمة في 
تحد للقيود التي فرضتها السلطات الحتواء 
فيروس كورونا. وترددت في الشوارع أصداء 

هتاف ”استقالل هونج كونج هو المخرج 
الوحيد“. ومع حلول المساء، حدثت مواجهة 

بين الشرطة والمتظاهرين في حي وان تشاي 
الذي يشتهر بحياة الليل.

البيت األبيض: سيطرة الصين على هونج كونج قد تؤدي لفرض عقوبات أميركية
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يعتبــر مشــروع األنديــة النموذجية فــي مملكة البحرين من المشــاريع الرائدة 
التــي شــكلت عالمــة بــارزة فــي الحركــة الرياضيــة، خصوًصــا مــع العوائــد 

اإليجابية العديدة.

ومشـــروع األنديـــة النموذجيـــة جـــاء 
بهدف خلـــق بيئة رياضيـــة نموذجية، 

وهو مرتبط بدمج األندية.
مشـــروع  مـــن  أنديـــة   4 واســـتفادت 
هـــي  اآلن،  إلـــى  النموذجيـــة  األنديـــة 
الشـــباب  الرفاع،النجمـــة،  أنديـــة: 

وسترة.
وجســـدت األندية النموذجية نموذًجا 
للقرارات المميزة التي أظهرت نتائجها 
بشكل الفت عبر توحيد الجهود لدعم 
القطاعيـــن الشـــبابي والرياضي، وعبر 
مـــا وفرته مشـــاريع الدمج من أوضاع 
الرياضـــي  المســـتوى  علـــى  مثاليـــة 

واإلداري.
مـــن  األربعـــة  األنديـــة  واســـتفادت 
المشـــروع عبـــر مـــا وفـــره مـــن أســـس 
صحيحـــة للتطويـــر بتواجـــد مختلف 
اإلداريـــة  والمرافـــق  المنشـــآت 
المتكاملـــة  والمبانـــي  والرياضيـــة، 
إذ  المتنوعـــة،  الرياضيـــة  لألنشـــطة 
ســـاهم المشـــروع فـــي تطويـــر كوادر 

وبرامج األندية.
وشـــكلت األنديـــة النموذجيـــة األربعة 
فرصة بـــارزة لبيان مكتســـبات القرار، 
مســـتويات  علـــى  ذلـــك  انعكـــس  إذ 
ونتائـــج الفـــرق الرياضيـــة التابعـــة لها 
على مســـتوى مختلف األلعاب ســـواء 
الجماعيـــة )كـــرة القدم، كـــرة الطائرة، 
كـــرة اليـــد وكـــرة الســـلة(، إضافـــة إلى 
األلعاب الفردية، والنتائج الطيبة التي 

تحققت هي خير شاهد على ذلك.
ويعتبـــر مشـــروع األنديـــة النموذجية 
تواصالً لدعم مملكـــة البحرين لقطاع 
المنشـــآت الرياضيـــة والشـــبابية عبـــر 
النموذجيـــة،  األنديـــة  وبنـــاء  تشـــييد 
الرياضيـــة  االســـتادات  وتطويـــر 
والصـــاالت  الكرويـــة  والمالعـــب 
الرياضيـــة المتعـــددة األغـــراض، التي 
تخـــدم العديـــد من الرياضـــات، عالوة 
والمراكـــز  األولمبيـــة  المســـابح  علـــى 
والمالعـــب  النموذجيـــة  الشـــبابية 

المخصصة للشباب.

ــر شــاهــد ــيـ ــج خـ ــائـ ــتـ ــنـ ــروع وتــــطــــور الـ ــشـ ــمـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــابـ ــجـ مـــكـــتـــســـبـــات إيـ

األندية النموذجية... مقار بمرافق متكاملة

االتحـــاد  أنديـــة  تســـتأنف  أن  المؤمـــل  مـــن 
البحريني لكرة القدم، تدريبات فرقها األولى، 
وذلـــك بعد قـــرار اللجنة التنســـيقية برئاســـة 
ولي العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 

األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، بالســـماح 
لالعبيـــن المحترفيـــن بالتمـــرن فـــي المســـاحات 

الخارجيـــة والمســـابح مـــع االلتـــزام باالشـــتراطات 
الصحية.

ويأتـــي ذلك فـــي ظل التوجه القائم لـــدى االتحاد البحريني 
لكـــرة القـــدم الســـتئناف المســـابقات حســـب التصـــور الـــذي 
وضعه في تعميم سابق، مفاده النية الستكمال ما تبقى من 
مســـابقات الموســـم الجاري 2019 - 2020، بدًءا من النصف 
الثاني لشـــهر يوليـــو المقبل، وذلك بعد تعليق األنشـــطة في 

مارس الماضي؛ بسبب فيروس كورونا العالمي.

وســـتتدرب األنديـــة بعـــد إجازة عيـــد الفطر 
المبـــارك، وعلى شـــكل مجموعـــات مصغرة، 
أخـــرى ستســـمح  قـــرارات  أي  انتظـــار  فـــي 
بالتدريـــب الجماعي؛ اســـتعداًدا الســـتكمال 

الموسم.
ومـــن جملـــة االشـــتراطات التـــي تـــم وضعها 
للفتـــرة الحاليـــة، هي: عـــدم االحتكاك المباشـــر 
وتـــرك مســـافة األمان بيـــن الالعبين، منـــه التجمع 
ألكثـــر من 5 أشـــخاص فـــي آن واحد، إقامـــة التدريبات 
في مساحات مفتوحة، فحص الحرارة قبل دخول المنشأة 

وغيرها.
يشـــار إلـــى أن دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز تبقـــت منه 7 
جـــوالت، ويتصـــدره حالًيا نادي الحد، فيمـــا تبقى من دوري 
الدرجـــة الثانيـــة جولتـــان ضمن القســـم الثانـــي و5 جوالت 

للقسم الثالث ويتصدره حالًيا نادي المالكية.

الكـــرة  لعبـــة  جهـــاز  رئيـــس  عضـــو  أكـــد 
النجمـــة  نـــادي  إدارة  مجلـــس  الطائـــرة 
يوســـف الزياني دعمه الستمرار مشاركة 
الالعب المحترف األجنبي في مسابقاتنا 
المحليـــة، لمـــا له من انعكاســـات إيجابية 

لتطوير الكرة الطائرة.
وأضـــاف الزيانـــي لــــ “البالد ســـبورت” أن 
مشـــاركة المحتـــرف األجنبـــي ســـاهمت 
في إثراء المســـابقات المحلية، خصوًصا 
دوري الدرجـــة األولى وكأس ســـمو ولي 
العهد، وقوة المنافسة بين جميع األندية 
وجـــذب الجماهيـــر إلـــى المالعـــب، إلـــى 

جانب المتعة واإلثارة والندية.
المحلييـــن  الالعبيـــن  أن  الزيانـــي  وأكـــد 
اســـتفادوا مـــن المحتـــرف األجنبـــي مـــن 

الناحية الفنية، وفي العديد من الجوانب 
األخرى واكتســـبوا الخبرة من مشاركته، 
ومـــن دون المحترف فإن اللعبة ســـتفقد 
مـــن  العديـــد  وهنـــاك  ونكهتهـــا،  بريقهـــا 

األندية األخرى التي توافقه الرأي.
ولدى سؤالنا إياه عن مدى قدرة األندية 
للتعاقـــد مـــع محتـــرف أجنبـــي فـــي ظل 
تقلـــص الموازنـــات الناتجـــة عـــن األزمـــة 
االقتصاديـــة جراء تفشـــي وبـــاء كورونا 

أن  الزيانـــي  أوضـــح   ،)19  – )كوفيـــد 
مجالس إدارات األندية تتسلم موازناتها 
من وزارة شؤون الشباب والرياضة، إلى 
جانب إيراداتها الذاتية وهي من تقســـم 
الميزانيـــة على جميع األلعـــاب الرياضية 
وفقا لألهداف والخطط المحددة وقدرة 
الفريق على المنافسة، وبالتالي فإن ذلك 
ال يجب أن يكون ســـببا لعدم التعاقد مع 
محترف أو إلغاء التجربة بصورة كاملة.

وأوضح الزياني أن العبا محترفا واحدا 
فـــي الكرة الطائرة يعمـــل فارقا كبيرا مع 
الفريـــق، وهناك بعـــض األندية فـــي لعبة 
كـــرة القدم تســـتعين بالعبين عدة لكنهم 
ال يشـــكلون أي إضافة فنية على غرار ما 

يقوم به محترف الطائرة.

يوسف الزياني

وفق االشتراطات الصحية بعد السماح من الجهات المختصة الزيانــي: وجوده يطور المســابقات ويمنحها الحضــور الجماهيري

استئناف متوقع لتدريبات أندية الكرة “النجمة” يدعم استمرار محترف الطائرة
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تحاول أن تجد لنفسك مكاًنا مميًزا في مكان عملك.

عليك أن تعلم أن التميز يحتاج إلى خطوات جادة.

حاول أن تطور أدواتك أيضا لتحقيق التميز.

تحاول أن تكسب ثقة شريكك بعد سوء تفاهم.

تحتاج إلى إجازة طويلة للتخلص من اإلرهاق.

ال تتردد في عملك حتى تجدد نشاطك وتعود قويا.

أنت كثير النسيان في العمل وهذا يؤذيك بشكل كبير.

حاول أن تدون ما يخطر بذهنك أوال بأول.

األبناء في حاجة ماسة إليك، عليك االهتمام بهم.

ال تكثر من تناول المأكوالت المالحة بشكل كبير.

تغير كبير في محيط العمل يالحظه الجميع.

المرحلة المقبلة تحتاج منك تحديد أولويات كثيرة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

بما أن المســرح هو أبو الفنون ألنه يناقش القضايا التي يعاني 
منهــا الناس على خشــبته، فإنه ال يمكن أال يكــون له دور في 
ظل األوضاع الراهنة التي نعيشها في بالدنا وبلدان العالم بعد 
انتشار جائحة كورونا. وفي هذا الصدد، وفي ظل هذه الظروف، 

فنحن على موعد لتقديم عمل مسرحي كويتي إلكتروني بعنوان 
“السســتم واقف”، من تأليف وإخراج محمد الحملــي وإنتاج مكتب 

“ريختــر اإلبداعي”، لتكون أول مســرحية كويتية تعرض إلكترونيا وبعيدا عن خشــبات 
المسارح؛ تنفيذا لتعليمات الجهات الصحية في البالد.

حققــت الحلقتــان الماضيتان بمسلســل “االختيــار”، من 
بطولة أمير كرارة، نجاحا غير مسبوق في الدراما المصرية، 
وأصبــح األكثــر رواجا على مواقــع التواصل بال منافســة، 
وأصبــح الثالث عالميا على موقع “تويتــر” بعد الحلقة 18. 

وجاء االهتمام بالحلقات مع موقعة “البرث”، التي استشهد 
فيها العقيد أحمد منســي، الذي يقــوم بدوره أمير كرارة، وصمود 

رجــال الصاعقــة المصرية أمــام المئات من الجماعــات اإلرهابيــة، وتصديهم لهم 
ببسالة، وهو ما جعل القناة العارضة تصر على عرض المسلسل دون فواصل.

اختــار المخــرج والكاتب اإلماراتــي عامر المــري فيلمه 
“عاشــق عمــوري”، الحائــز علــى العديــد مــن الجوائز 
العالمية عبر مشــاركته في مهرجانات سينمائية عدة، 
لعرضه في “نتفليكس”، وقال: فرصة جميلة أن يشاهد 

عشاق الســينما مجموعة من األفالم اإلماراتية والعربية 
والعالميــة في منازلهــم للحد من انتشــار كورونــا، وبما أن 

الفيلم اإلماراتي قد نال ثقة الجمهور، خصوًصا بالنســبة لألفالم التي حققت 
حضورًا محلًيا وعالمًيا عبر هذه المنصات السينمائية الشهيرة.

عاشق عموريالثالث عالمًيا“السستم واقف”
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“بس يا بحر” على قناة “البحرين لول”فنانو “حكايات ابن الحداد” يشكرون المشاهدين

المسلسل  فــي  المشاركين  الفنانين  مــن  عــدد  أعـــرب 
شكرهم  خالص  عــن  الــحــداد”،  ابــن  “حكايات  التراثي 
لكل من أشاد بالعمل وبطاقمه الفني، مؤكدين أن رأي 
قال  إذ  األول،  المقام  فــي  ويــأتــي  األهــم  هــو  المشاهد 
المشاهدين  جميع  نشكر  أن  “نــود  دسمال  أمير  الفنان 
المسلسل طوال شهر رمضان واختارونا  تابعوا  الذين 
الفضائيات  تمأل  التي  المسلسالت  من  الكثير  بين  من 
المخرج يوسف  بقيادة  كفنانين  اجتهدنا  العربية، فقد 

في  الكوهجي،  أحمد  المنتج  وتوجيهات  الكوهجي 
البحرينية،  الــدرامــا  بسمعة  يليق  متميز  شــيء  تقديم 
وإن شاء هللا سيكون لنا موعد في الجزء الثاني من 

المسلسل”.
بكامل  “إنه يشعر  الرميثي  الفنان خليل  قال  وبــدوره، 
األصــدقــاء  مــن  جــاءت  التي  الفعل  ردود  على  الــرضــا 
فريق  تفاني  على  يــدل  فإنما  دل  إن  وهـــذا  ــل،  واألهــ
المسلسل في تقديم حكاية ممتعة للمشاهد البحريني 

الذي يستحق منا كل التقدير والعرفان، فكل من شارك 
في المسلسل قدم أفضل ما لديه ولم يدخر وسعا في 

االضطالع بمهمته على أكمل وجه”.
وشاركتهم الرأي الفنانة فاطمة كازروني، التي قدمت 
شــكــرهــا لــلــمــخــرج يــوســف الــكــوهــجــي عــلــى ثقته في 
موهبتها، وكانت لها فرصة كبيرة للوقوف أمام نجوم 
كبيرا  مكسبا  يعد  ذاتــه  بحد  وهــو  المسلسل  في  كبار 

ودافعا لمواصلة اإلبداع.

ــبــحــريــن  ــاة “ال ــنـ ــعـــرض قـ تـ
ثاني  االثنين  الــيــوم  لـــول” 
أيـــام عــيــد الــفــطــر الــمــبــارك 
الشهير  الــكــويــتــي  الــفــيــلــم 
“بــس يــا بــحــر”، مــن تأليف 
وحوار الكاتب عبدالرحمن 
الـــصـــالـــح، وبــطــولــة حــيــاة 
الــفــهــد ومــحــمــد الــمــنــصــور 

وسعد الفرج.
في  الكويت  فــي  اللؤلؤ  صــيــادي  مصائر  عبر  واقعية  صــورة  يقدم  والفيلم 
على  الغوص  ومهنة  وغــدره  البحر  عن  ويتحدث  واألربعينات،  الثالثينات 

اللؤلؤ ومخاطرها، وهو من إخراج خالد الصديق.
وُعرض عربيا ألول مرة في مهرجان السينما العربية األول، الذي ُأقيم في 
البديلة”، وشكل عرض  “السينما  1972، وعقد تحت شعار  العام  دمشق في 
والنقاد،  للسينمائيين  خصوًصا  المهرجان  لجمهور  مفاجأة  حينه  في  الفيلم 
إذ عبر بوضوح  العميق،  الواقعي  ليس فقط بسبب قوة إخراجه ومضمونه 
عن شعار المهرجان الذي يهدف لسينما بديلة عن السينما العربية التجارية 
إنتاج  لم يعرف  الذي  العربي  البلد  الكويت  يأتي من  أيضا ألنه  بل  السائدة، 

األفالم من قبل.
وفاز الفيلم بجائزة المهرجان األولى، وجرى ترشيح الفيلم في حينه لجائزة 

األوسكار ألفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

25 مايو

 1085
ــوط طــلــيــطــلــة فــــي أيــــدي  ــقـ سـ
بداية  ذلــك  وكــان  القشتاليين، 
ــالم في  ــ ســـقـــوط مــعــاقــل اإلســ
انتهى  ــا حــتــى  تــبــاًع ــدلـــس  األنـ
ــــوجــــود اإلســــالمــــي بــســقــوط  ال
الموافق  هـ   897 سنة  غرناطة 

لعام 1492.

 1571
بابا الفاتيكان بيوس الخامس يعقد معاهدة االتفاق مع ملك إسبانيا كارلوس الخامس.

 1846
لويس نابليون يهرب من قلعة هام، وقد أصبح في ما بعد اإلمبراطور نابليون الثالث.

 1921
مظاهرات في اإلسكندرية بعد خطاب سعد زغلول تجبر وزارة عدلي يكن على االستقالة.

1963
30 دولة إفريقية تعلن تأسيس منظمة الوحدة اإلفريقية في أديس أبابا.

 1969
 جعفر النميري يقوم بانقالب ثورة مايو على حكومة محمد أحمد المحجوب.

محرر مسافات

محرر مسافات 

ــانـــســـي عــجــرم  ــة نـ ــانـ ــنـ ــفـ ــنـــت الـ ــلـ أعـ
ــشــخــصــيــة عــلــى  عـــبـــر صــفــحــتــهــا ال
“اإلنستغرام”، أنها ستقيم حفلة فنية 
قناتها  عبر  مباشرة  تبث  افتراضية 
الرسمية على “يوتيوب”، وذلك يوم 
عيد  بمناسبة  المقبل  الثالثاء 
ــفــطــر. وطــلــبــت عــجــرم  ال
من المتابعين االشتراك 
أول  ليكونوا  بقناتها؛ 
مـــن يــصــلــهــم اإلشــعــار 
مباشرة  الحفلة  ببدء 

على “يوتيوب”.

tariq_albahhar

“كأن شيئا لم يكن”... مسلسل يكسر التابوهات
أخذنا المخرج البحريني المبدع حسين الحليبي إلى مكان مختلف وغير معتاد في الدراما الخليجية، إذ قدم تجربة جريئة في الطرح 

والشكل واألسلوب في مسلسله “كأن شيئا لم يكن” للكاتبة البحرينية سحاب، الذي عرض في قنوات عدة بشهر رمضان المبارك.

والحليبي في هذا المسلسل طرق باب 
له  التغيير والتجريب وهو تحد كبير 
إيــجــابــيــات ولـــه ســلــبــيــات، لــكــن يبقى 
إصــــرار الــمــخــرج وفــريــق الــعــمــل على 
غموض  رغــم  التجربة  بــهــذه  المضي 

نتائجها هو األهم.
الذي  الرئيس  العنصر  هو  والغموض 
ــارة  اإلث مــن  نوعا  المشاهد  عند  خلق 
تعاني  سيدة  أمــام  فنحن  والتشويق، 
نتيجة  الشخصية  فــي  انــفــصــام  مــن 

عنف أسري تعرضت له منذ الطفولة.
عرفات،  زهــرة  الفنانة  بالدور  وقامت 
التي أجادت الدور وأدته بكل حرفية، 
ــــرض ســـلـــب مــنــهــا كــل  ــام مـ ــ فـــهـــي أمــ
لحالة  وقادها  والمشاعر  األحاسيس 

واستطاعت  واالكــتــئــاب،  الجمود  من 
دون  الــحــالــة  لتلك  معها  تــأخــذنــا  أن 

مبالغة أو تكلف في األداء. 
ــرة )ليلى(  ــر، نـــرى زهـ ومـــن جــانــب آخـ
تحاكي ماضيها عبر دخولها في زمن 
ليس بزمنها، لتجد نفسها أمام الفنانة 
شخصية  تجسد  الــتــي  الــشــيــخ،  نـــور 
ليلى في الماضي، ولعبت الدور بشكل 
مركبة  شخصية  ــام  أمـ فــهــي  مــتــجــدد 
لــم نــرهــا مــن قبل بــهــذا الــشــكــل، وهنا 
الــذي  المتجدد  للشكل  أكــثــر  نتعرف 
العمل،  شخوص  مع  المخرج  به  عمل 
معقدة  تبدو  تماضر  بشخصية  فنور 
فعلها  ردود  فــي  الــســكــون  ويــنــتــابــهــا 
وحركتها، نتيجة انكسارها وتداعيات 

بكل  قدمتها  الــتــي  النفسية،  حالتها 
إتقان.

ونأتي لنقيض هذا السكون بشخصية 
فهد  بأدائه  قام  الــذي  سلطان،  والدها 
عبدالمحسن بشكل رائع ومتميز، وكان 
المحرك الرئيس لألحداث كافة، وكما 
نطلق عليه )دينامو العمل(، إلى جانب 
والفنانة  صفر  لمحمد  المتميز  األداء 
تفاجأنا  التي  الـــدري،  هبة  المتجددة 

بقوة أدائها في كل عمل تقدمه.
الشاعر شكل خــاص في  لخالد  وكــان 
األداء تفرد به حامال معه معاناة تلك 

الفتاة )تماضر(.
السكون  المخرج عبر حالة  واستطاع 
والحركة التي تصل إلى حد االنفجار 

أن ينقل لنا الحالة النفسية التي يعاني 
ــان لمدير  مــنــهــا شــخــوص الــعــمــل، وكــ
التصوير خليفة حداد دور جميل في 
الحالة،  لتلك  المناسبة  اإلضــاءة  رسم 
وكذلك مواقع التصوير واأللوان التي 
العمل  لديكورات  بدقة  اختيارها  تم 
ــل تــلــك كــانــت  ــوارات، وكــ ــســ ــســ ــ واالك
عناصر مكملة إليصال الحالة النفسية 

وتقديم طرح مختلف ومتجدد.
وإن كــانــت هــنــاك ســرديــة فــي بعض 
استطاع  الــمــخــرج  أن  إال  الـــحـــوارات، 
تطويع تلك الحوارات بأداء متميز من 
قبل الممثلين وبجمالية بصرية رائعة 
فــي اخــتــيــار الـــكـــوادر، الــتــي ارتبطت 

بشكل مباشر مع الحس العام للعمل.
ــذي نــقــل لنا  “بـــرافـــو” لــفــريــق الــعــمــل الـ

تصورا متجددا.

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة )أبوظبي( عن تنظيم عدد من الفعاليات 
الفطر  عيد  عبر  وذلــك  اإللكترونية،  منصاتها  عبر  البارزة  الترفيهية 
25 مايو، لتقدم أفضل العروض  23 مايو وتستمر حتى  السعيد من 
الغنائية الحية للمشاهدين في جميع أنحاء العالم. وتم إطالق هذه 
االجتماعي وحظر  التباعد  فترة  الجماهير في  بهدف دعم  المبادرة؛ 
StayCu� منصة  من  جزًءا  الترفيهية  السلسلة  وتعد  عالمًيا.  )السفر 

الشهر  )أبوظبي(  والسياحة  الثقافة  دائــرة  أطلقتها  التي   ،)#rious
التعليمي  والمحتوى  االفتراضية  التجارب  أفضل  لتبث  الماضي؛ 

والترفيهي لمستخدمي اإلنترنت في جميع أنحاء العالم.
وينضم المجّمع الثقافي الحتفاليات عيد الفطر السعيد عبر تنظيم بّثين  «

حصريين لحفلين غنائيين مباشرًة عبر قناته على “يوتيوب”؛ وُيحيي 
أولهما كاظم الساهر يوم 24 مايو، وثانيهما حسين الجسمي يوم 25 مايو. 

ويأتي تنظيم الحفلين في إطار مبادرة “الثقافة للجميع”، التي أطلقتها 
دائرة الثقافة والسياحة )أبوظبي(، التي توفر محتوى افتراضًيا من متاحف 

ومعالم ومواقع الجذب الثقافي في إمارة أبوظبي. وتتضمن الفعاليات 
سلسلة “اليف مع فايز” باستضافة المغني والملحن فايز السعيد، وعدد 

من الحفالت األخرى التي يشارك فيها مجموعة من أبرز نجوم الفن في 
الشرق األوسط، مثل: وليد الشامي، يارا وبدر الشعيبي.

أبوظبي تنظم حفالت العيد عبر اإلنترنت

االثنين 25 مايو 2020 - 2 شوال 1441 - العدد 4241



“ديار المحرق” تكشف أحدث منجزات “البارح”

دراسة تبحث تأثيرات برامج الرعاية على الموهوبين

أعلنــت شــركة “ديــار المحــرق”، إحــدى أكبــر شــركات التطويــر العقــاري فــي مملكــة 
البحرين، عن أحدث منجزات مشروع “البارح” السكني، والذي شِهد مؤخًرا انتهاء 
كافــة أعمــال البنيــة التحتيــة األوليــة والثانويــة للفلل “البــارح” الواقعة في شــمال 

الجزيرة الجنوبية لـ “ديار المحرق، إضافة إلى تطورات البناء للفلل “البارح”.

ســـكنية  فلـــل  “البـــارح”  يضـــم مشـــروع 
متوفرة بنظـــام البيع للتملك الحر، وهي 
تتألـــق بإطاللة خالبة على القناة المائية 
الرئيســـة لــــ “ديـــار المحـــرق”، وتتـــراوح 
مساحات هذه الفلل بين 484 و 944 مترا 
مربعا. وتحتـــوي مدينة “ديـــار المحرق” 
على شـــبكة طرق متكاملة وبمواصفات 
عصرية. وسُيصبح مجتمع “البارح” أكثر 
مشـــاريع “ديار المحرق” قرًبا إلى شـــارع 
المحـــرق الدائـــري، ممـــا يقرب المســـافة 
بين “ديـــار المحرق: والعاصمـــة المنامة. 
ويعد مشروع “البارح” األكثر رحابة بين 
مشـــاريع “ديار المحرق” الحالية، ويجمع 

العديـــد مـــن الميـــزات الفريدة، بمـــا فيها 
إمـــكان إضافة إنترنت األشـــياء، وتوافر 
عدادات كهرباء ذكية ومصابيح إضاءة 

“LED” موفرة للطاقة.
وتحـــرص شـــركة “ديـــار المحـــرق” علـــى 
توفير شـــبكة بنية تحتية أولية وثانوية 
متكاملـــة؛ لمنح ســـكنة مجتمـــع “البارح” 
تجربـــة معيشـــة مثاليـــة. وتـــم التعاقـــد 
مـــع شـــركة دادابـــاي للمقـــاوالت لتتولى 
التحتيـــة  البنيـــة  أعمـــال  مســـؤولية 
فـــي  العمـــل  باشـــرت  وقـــد  بالمشـــروع، 
منتصف  فبراير 2019، وتسعى إلنجازه 
وفًقا للجدول الزمني المعتمد. وتتضمن 

أعمال الشركة توصيل شبكات الكهرباء 
والمـــاء في جميع أنحاء المشـــروع، إلى 
جانـــب تركيـــب شـــبكة تصريـــف ميـــاه 
األمطـــار والصـــرف الصحي. وتـــم أيًضا 
إنجـــاز كافة الطـــرق وتزويدهـــا بإضاءة 
الشـــوارع ومســـارات مخصصة للمشـــاة 
والجري ولركوب الدراجات. وباإلضافة 
لذلـــك، حرصـــت “ديـــار المحـــرق” علـــى 
منـــح أهالـــي “البـــارح” إمـــكان الوصـــول 
إلى شـــبكة اتصـــاالت األليـــاف الضوئية 
خـــالل  مـــن  الســـرعة،  عاليـــة  “الفايبـــر” 

شركات االتصاالت المحلية.
وبهذه المناســـبة، قال الرئيس التنفيذي 

لشـــركة “ديـــار المحـــرق” أحمـــد العمادي 
المســـتجدات  عـــن  نعلـــن  أن  “يســـرنا 
األخيـــرة فـــي مشـــروع “البـــارح”، الـــذي 

يتـــم إنجـــازه بمســـاعدة شـــركة داداباي 
للمقاوالت وشركة جابو للمقاوالت. وقد 
تمكّنـــا حتـــى اآلن مـــن تحقيـــق أهدافنا 

بإنجـــاز  الكبيـــر  التزامنـــا  يعكـــس  بمـــا 
جميـــع المشـــاريع بدقة وبأفضـــل كفاءة 

وفعالية”.

بحثـــت دراســـة حديثـــة بكلية الدراســـات 
العليا بجامعـــة الخليج العربـــي التأثيرات 
علـــى  الرعايـــة  لبرامـــج  المـــدى  بعيـــدة 
الجوانب العقلية والمعرفية واالجتماعية 
الطلبـــة  لـــدى  واألخالقيـــة  الوجدانيـــة 
الموهوبيـــن؛ لتدعـــو إلـــى تطويـــر قـــدرات 
البرامـــج  المعلميـــن ومقدمـــي  وإمكانـــات 
للبرامـــج  تقويـــم  بعمليـــة  واالهتمـــام 
راجعـــة  تغذيـــة  ونهائـــي وعمـــل  مرحلـــي 
تعـــود باألثـــر علـــى البرامـــج المســـتقبلية، 
موصية بتشـــجيع الطلبة الموهوبين على 
االســـتمرار فـــي البرامج وعـــدم االنقطاع؛ 

ألن هذا ال يحقق تنمية فعالة للبرامج. 
وقالـــت الباحثـــة أنـــوار عبـــدهللا الحمادي، 
التـــي ناقشـــت أطروحتهـــا المقدمة كجزء 
درجـــة  علـــى  الحصـــول  متطلبـــات  مـــن 
دكتـــوراه الفلســـفة فـــي تخصـــص تربيـــة 
المرئـــي،  االتصـــال  بطريقـــة  الموهوبيـــن 
رعايـــة  برامـــج  فـــي تطبيـــق  التوســـع  إن 

الموهوبيـــن اســـتدعى ظهـــور حاجـــة إلى 
متابعتها وتطويرها لتواكب المســـتجدات 
والتغيـــرات  للمعرفـــة،  الســـريع  والنمـــو 
المســـتمرة فـــي نظـــم التعليـــم والرعايـــة، 
موضحـــة أن “ما ذاك إال لكون التقويم من 

أهم العناصر في نجاح البرنامج”. 
علـــى  التعـــرف  إلـــى  البحـــث  وهـــدف 
التأثيرات بعيدة المـــدى للبرامج اإلثرائية 
والمعرفيـــة،  العقليـــة،  الجوانـــب  علـــى 
واألخالقيـــة  الوجدانيـــة،  واالجتماعيـــة 
لدى الطلبة الموهوبين بالجامعة بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية، وإلـــى دراســـة درجة 
والمعرفيـــة،  العقليـــة،  الجوانـــب  تبايـــن 

واالجتماعية الوجدانية، واألخالقية لدى 
الطلبـــة الموهوبيـــن بالجامعـــة باختـــالف 
النـــوع االجتماعـــي، وعـــدد المشـــاركة في 

برامج الرعاية. 
الوصفـــي  المنهـــج  الباحثـــة  اســـتخدمت 
التحليلـــي علـــى عينـــة تكونـــت مـــن 134 
طالًبا وطالبة من طلبة الجامعات بالمملكة 
العربية الســـعودية موزعين إلى 71 ذكور، 
إنـــاث، مســـتخدمة مقيـــاس مهـــارات   63
لقيـــاس  المســـتقبلية  المشـــكالت  حـــل 

اإلبـــداع  ومقيـــاس  العقليـــة،  الجوانـــب 
المعرفيـــة،  الجوانـــب  لقيـــاس  الوجدانـــي 
ومقياس الســـمات االجتماعية الوجدانية 
لقيـــاس الجوانب االجتماعيـــة الوجدانية، 
ومقيـــاس الحساســـية األخالقيـــة لقياس 

الجوانب األخالقية. 
وأشارت النتائج إلى عدم وجود تأثير بعيد 
المدى لبرامج الرعاية على متغير القيادة، 
إذ أظهـــرت نتائج اختبار “ت” للمجموعات 
المســـتقلة إلـــى عـــدم وجـــود تبايـــن بيـــن 

استجابات طلبة الجامعة الموهوبين على 
متغيـــرات الجوانـــب العقليـــة، والمعرفية، 
واألخالقيـــة  الوجدانيـــة،  واالجتماعيـــة 
وعـــدد  االجتماعـــي،  النـــوع  باختـــالف 
المشاركات في البرامج اإلثرائية. وقامت 
الباحثـــة بتقديم مجموعـــة من التوصيات 

أهمها ضرورة إخضاع برامج الرعاية.

ضرورة تقديم دورات تدريبية 

وأوصـــت الحمـــادي بضـــرورة تقديـــم 

دورات تدريبيـــة لمســـؤولي الـــدورات 
والمعلميـــن والمعلمـــات؛ بهـــدف تنمية 
قدراتهم على تحقيق الهدف من هذه 
البرامـــج، وتبنـــي البرنامـــج اإلثرائيـــة 
ضمن األنشطة الالصفية والالمنهجية 
والمتوســـطة  االبتدائيـــة  بالمـــدارس 
الموهوبيـــن  وإدارات  والثانويـــة 
والموهوبات لتنمية الجوانب العقلية، 
والمعرفية، واالجتماعيـــة الوجدانية، 
االهتمـــام  جانـــب  إلـــى  واألخالقيـــة، 
بتقييم نواتج التعلم للبرامج اإلثرائية 
التـــي تقـــدم للطـــالب الموهوبيـــن في 
مختلـــف المراحل لتعرف مدى فعالية 
هـــذه البرامـــج وتأثيراتهـــا المختلفـــة 
على الطالب الموهوبين.وتكونت لجنة 
الممتحنيـــن مـــن عـــالء الديـــن عبدالحميد 
أيوب، وعمـــاد عبدالرحيم الزغول، وهدى 
الهنـــدال، وعميـــد كليـــة التربيـــة - جامعـــة 

الغردقة محفوظ عبدالستار.
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هذه الصفحة برعاية

كارز”  موتـــور  “رولزرويـــس  قـــّررت 
تمديـــد مهلـــة تقديـــم التصاميم في 
الصغيـــر” حتـــى  “المصّمـــم  مســـابقة 
يـــوم اإلثنين 1 يونيـــو 2020؛ نتيجة 
اإلقبـــال الكثيف على المشـــاركة من 
قبل أطفال المعين في ســـائر أنحاء 
العالـــم. وبالتالي، تتيح هذه الفرصة 
لمصممي المســـتقبل حتى سن الـ 16 
أســـبوعين إضافيين لتصميم سيارة 
إلـــى  التصميـــم  وإرســـال  أحالمهـــم 

شركة رولز رويس.
تـــّم إطالق هذه المســـابقة في مطلع 
شـــهر أبريـــل الماضـــي، وتلّقت حتى 
اآلن أكثـــر مـــن 2000 تصميـــم مـــن 
ابتـــكار أطفـــال ممّيزين مـــن 70 بلًدا 

حول العالم. 
الهـــدف الرئيـــس للمســـابقة  وَتمّثـــل 
في تحفيز موهبـــة التصميم للصغار 
وتوفيـــر أوقات مميـــزة للعائلة أثناء 

والتباعـــد  المنزلـــي  الحجـــر  تدابيـــر 
بعـــض  أّن  صحيـــح  االجتماعـــي. 
البلـــدان تعمـــد حالًيـــا إلـــى تخفيـــف 
إجـــراءات العـــزل ومالزمـــة البيوت، 
بـــه مـــن  غيـــر أّن عـــدًدا ال ُيســـتهان 
عـــن  عاجزيـــن  زالـــوا  مـــا  األطفـــال 
ارتيـــاد المدرســـة، حتـــى أّن مزاولـــة 
نشـــاطاتهم الطبيعية يبقـــى احتمااًل 

غير وارد في األسابيع المقبلة. 
وسيحصل الفائز بالمركز األول على 
جائـــزة ال تتكـــرر إال مـــرة واحدة في 
العمـــر وهي عبارة عن تصميم رقمي 
للرســـم الـــذي قدمـــه الطفـــل الفائـــز 
مقدم من فريق تصميم رولز رويس. 
أما أصحاب الوصافة، فسيتســـلمون 
شـــهادات موقعـــة باليد مـــن الرئيس 
التنفيذي لشركة رولز رويس موتور 

كارز تورستن - مولر أوتفوش.

“رولز رويس”: تمديد مسابقة “المصمم الصغير”
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ــجــمــعــيــة ـــال ال ــفـ ــ ـــزة ذكـــيـــة ألط ــهـ ــ بـــتـــقـــديـــم أج

”lichess.org“ ــع  ــوق م ــال  خـ مــن  ــت  ــرن ــت اإلن عــلــى 

بتلكو تدعم مبادرة “صندوق األحالم”

البحرين والسودان يلتقيان في الشطرنج

إطـــالق  فـــي  بتلكـــو  شـــركة  تســـتمر 
مبادراتهـــا المختصة بخدمـــة المجتمع 
وبمـــا  الفتـــرة  هـــذه  خـــالل  وأفـــراده 
يتماشـــى مـــع الجهـــود المبذولـــة فـــي 
وأثـــره  كورونـــا  فيـــروس  مكافحـــة 
الشـــركة  تحـــرص  إذ  المجتمـــع،  علـــى 
دعـــم  فـــي  مواردهـــا  توفيـــر  علـــى 
األنشـــطة المختلفـــة التي تتماشـــى مع 
سياســـة الشـــركة لبرنامج المســـؤولية 

االجتماعية التي تتبناها. 
وقامـــت الشـــركة حديثـــا باالتفـــاق مع 
“جمعية األحالم” التي تكرس جهودها 
األطفـــال  حيـــاة  إثـــراء  مجـــال  فـــي 
المصابيـــن بمـــرض عضـــال مـــن خـــالل 
مســـاعدتهم علـــى تحقيـــق أحالمهـــم، 
وذلـــك بتزويـــد أطفـــال الجمعيـــة بـ 20 
جهـــازا ذكيـــا مـــزودا بخدمـــة البيانات؛ 
حتـــى يتمكـــن األطفـــال مـــن االتصـــال 
فـــي  كانـــوا  ســـواء  االنترنـــت  بشـــبكة 
المستشـــفى أو مـــن المنـــزل مـــن دون 
الحاجـــة إلـــى وجـــود شـــبكة واي فاي، 

مـــا يعطيهـــم الحريـــة التامـــة والمرونة 
فـــي اســـتخدام الجهـــاز المقـــدم للبقاء 
علـــى اتصال وللدخول علـــى برامجهم 

المفضلة.
وتأتـــي هذه الخطوة فـــي ضوء المناخ 
الحالـــي الـــذي يحتـــم علـــى المجتمـــع 
البقـــاء في المنزل وااللتـــزام بتعليمات 
الصحة والسالمة، ما أدى إلى االعتماد 
الكبيـــر على شـــبكة االنترنـــت وبرامج 
التواصـــل عن ُبعد؛ للبقـــاء على اتصال 
األنشـــطة  لممارســـة  أو  األهـــل  مـــع 
الترفيهيـــة. وتســـعد الشـــركة بتعاونها 
مـــع “جمعيـــة األحـــالم” التي يتماشـــى 

توجهها مع اســـتراتيجية شـــركة بتلكو 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  مجـــال  فـــي 
التي ترتكـــز برامجهـــا ومبادراتها على 
تقديم قيمة ملموسة وترك أثر إيجابي 

على المجتمع بمختلف شرائحه.
وقال المدير العام للتواصل المؤسسي 
والمســـؤولية االجتماعيـــة فـــي بتلكـــو 
الشـــيخ بـــدر بـــن راشـــد آل خليفـــة “ال 
يمكن ألي شـــخص أن يشعر بإحساس 
مـــا يمر به األطفـــال المعنيون في هذه 
تواجـــه  التـــي  التحديـــات  أو  الحملـــة 
أفـــراد عائلتهـــم. نحـــن نتشـــرف بـــأداء 

دورنـــا حتـــى ولو بشـــيء بســـيط؛ لكي 
نســـاهم فـــي إضافة جـــو من الســـعادة 
وأن  األطفـــال  إلـــى  اإليجابيـــة  وروح 
نخفـــف عليهـــم مـــا يعانون منـــه خالل 
فتـــرة العالج. إن جمعية األحالم تقوم 
بعمـــل نبيـــل ونحـــن نفتخر بـــأن نكون 
شـــركاءهم في هـــذا البرنامج. ونتمنى 
مـــن خـــالل توفيـــر األجهـــزة والبيانات 
أن يشـــعر هـــؤالء األطفـــال بأنهم جزء 
االســـتمتاع  ويمكنهـــم  المجتمـــع  مـــن 
ببرامجهم ووســـائل الترفيـــه المفضلة 

لديهم أسوة باألطفال اآلخرين”.

بعـــد النجـــاح الباهـــر الـــذي حققـــه اللقـــاء بيـــن العبـــي 
البحرين والعبي جمهورية لبنان في رياضة الشطرنج، 
تم التنســـيق إلقامة لقاء آخر مع العبين من جمهورية 
الســـودان الشقيقة، على شـــبكة اإلنترنت )اونالين( من 
خـــالل موقـــع “lichess.org”، وســـيضم عـــددا أكبر من 
الالعبين والالعبات، إذ زاد إقبال المشـــاركين في هذه 
المباريـــات التـــي تتســـم بالمتعة والترفيـــه، إضافة إلى 
االستفادة التي تتحقق منها وكسب المعرفة والخبرة. 
وسيكون زمن اللعب 15 دقيقة لكل العب. ويعتبر هذا 
النظام هـــو نظام اللعب في االتحاد الدولي للشـــطرنج 

بتصنيف اللعب السريع.

الشيخ بدر بن راشد

من حيث الجوانب 
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“تحالف اللقاحات ضد كورونا”: األمل في الخريف
يعلــق مالييــن النــاس حــول العالم آمالهم علــى لقاح ما 
أو عالج يطل بشكل فعال، واضعا حدا للفيروس الذي 
اجتــاح العالــم منذ ظهــوره في مدينة ووهــان الصينية 

في ديسمبر الماضي.
فعلى الرغم من تسابق عشرات الشركات والمؤسسات 
حــول العالــم مــن أجــل التوصل إلــى لقاح ضــد كورونا، 
أعلــن التحالــف العالمــي للقاحــات أن مؤشــرات األمــل 

األولى قد تطل في الخريف.
وقال سيث بيركلي الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي 
سويســرية،  لصحيفــة  )جافــي(  والتحصيــن  للقاحــات 
إن المؤشــرات األولــى علــى فاعليــة لقــاح محتمــل ضد 
فيــروس “كوفيــد 19” يمكــن أن تظهــر فــي الخريــف، 
متنبئــا بطريــق طويــل بين حــدوث هذا التطــور وتوفر 

اللقاح على نطاق واسع.
الــدرب طويــل كما أضــاف في مقابلة مــع صحيفة “إن.

زد.زد أم زونتــاج” ُنشــرت أمــس األحد “لســوء الحظ ال 
نعرف في الحقيقة أي لقاح سينجح وما إذا كان ممكنا 
أن يكــون هنــاك لقاح على اإلطالق. إذا كنا محظوظين 
سنرى المؤشرات األولى في الخريف بالنسبة للفاعلية” 

فيما يتعلق بلقاح محتمل.

لكنــه مضى قائال “ســيبقى هناك طريــق طويل للذهاب 
من تلك النقطة إلى أن تكون هناك مادة فعالة معتمدة 

بكميات كبيرة لسكان العالم”.
كما حث منظمة الصحة العالمية على إصدار توجيهات 
إرشــادية واضحــة حــول اســتعمال وتوزيــع اللقاحــات 
وذلــك لمنــع أن يتوفــر لقــاح أوال لألغنياء على حســاب 

من هم أكثر احتياجا.
إلى ذلك، رأى أنه في حال أصبح اللقاح متاحا بكميات 
البدايــة فيجــب أن يســتعمل أوال فــي  محــدودة فــي 

تحصين العاملين في القطاع الصحي.

أعلنت السويد أمس عن إطالق أول 
الخامــس  للجيــل  اتصــاالت  شــبكة 
وفقــا لشــركة االتصــاالت “تيلــي 2” 

وتفعيلها في البالد بشكل عام.
الجيــل  شــبكات  الشــركة  وأطلقــت 
الخامــس قبــل منافســيها “تيليــا” و 
“اريكســون” اللتيــن تعتزمــان تقديم 
للجيــل  اإلعــالن  لهمــا  شــبكة  أول 
الخامــس غــدا االثنين، وفقــا لتقرير 

نشرته صحيفة “داجنز نيهتر”.
الذكيــة  الهواتــف  معظــم  تــزال  وال 
الالزمــة  الســعة  إلــى  تفتقــر 
لتكنولوجيــا الجيــل الخامــس، فيمــا 
أوضحت )تيلي 2( “أن شبكة الجيل 
الخامس تتيح سرعات تصفح تزيد 
علــى جيجابايــت فــي الثانيــة منــذ 
البدايــة، وهــي أســرع 4 أمثــال مــن 

شبكة الجيل الرابع الحالية”.

السويد تطلق أول 
شبكة اتصاالت 

للجيل الخامس
أعلنــت الســلطات الصحيــة فــي مدينــة 
ميســوري  بواليــة  غريــن  ســبرينغفيلد 
شــعر  مصفــف  أن  الســبت،  األميركيــة، 
مصــاب بفيروس كورونا المســتجد قام 
بنقل العدوى لنحو 56 شخصا من زبائن 

أحد صالونات الحالقة في المدينة.
نقــل  فــي  اشــتبه  واحــد،  يــوم  وقبــل 
مصفف شعر آخر يعمل في ذات صالون 
 ”19 “كوفيــد-  مــرض  عــدوى  الحالقــة 

لحوالــي 84 من الزبائن و7 من العاملين 
المســؤولون  وقــال  الصالــون.  فــي 
الحالقيــن  إن  المدينــة  فــي  الصحيــون 
االثنيــن ظهرت عليهمــا أعراض اإلصابة 
فــي  تواجدهمــا  فتــرة  أثنــاء  بالوبــاء 
العمــل، لكن من دون تقديم أي تفاصيل 
التــي  المــرض  أعــراض  طبيعــة  حــول 
ظهــرت عليهمــا أو وقت ظهــور إيجابية 

الفحوصات المخبرية.

بعــد مضــي 12 ســنة خلــف القضبــان، 
أطلــق ســراح ضابــط األمــن المصــري 
الســابق محســن الســكري، والمسجون 
اللبنانيــة  المطربــة  بقتــل  إلدانتــه 
ســوزان تميــم فــي 2008، كما ورد في 
التفاصيــل،  فــي  الرســمية.  الجريــدة 
عبدالفتــاح  المصــري  الرئيــس  أصــدر 
آالف  عــن  عفــوا  الســبت،  السيســي، 
الســجناء بمناســبة عيد الفطر. وشمل 

العفــو الســكري الــذي كان حكــم عليــه 
لقتلــه  25 عامــا  بالســجن   ،2010 فــي 
بطعنات ســكين قبل ســنتين من ذلك، 
سوزان تميم في دبي. وكانت محكمة 
البدايــة قــد حكمــت فــي 2008 علــى 
الرجل باإلعدام قبل أن يخفف الحكم 
في االســتئناف. إلى ذلك، شــمل العفو 
الذي أصدره الرئيس المصري، السبت، 

3157 سجينا.

مصففا شعر يصيبان العشرات بـ “كورونا”

إطالق سراح قاتل سوزان تميم في مصر

مدينة مكة المكرمة خالل الساعات األولى من عيد 
الفطر السعيد أمس )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أعلنت حديقة حيوانات موسكو 
أو  “ســاتورن”  التمســاح  نفــوق 
“زحل”، الذي يعتقد أنه كان يعود 
للزعيــم النــازي أدولــف هتلر، بعد 
نجاتــه مــن جحيم القصــف الذي 
طال برلين إبــان الحرب العالمية 

الثانية.
حيوانــات  حديقــة  وأكــدت 
موســكو في بيان نفوق التمساح 
الجمعــة  يــوم  “األســطورة” 
84 عامــا، واصفــة  الماضــي عــن 
إيــاه بأنــه كان يمثل حقبة كاملة، 
ومشــيرة إلى أن هذه التماســيح 
فــي العــادة ال تعيــش إال لمــا بين 

30 و50 عاما.
التمســاح  البيــان حيــاة  ووصــف 
طويلــة  كانــت  بأنهــا  العجــوز، 
ومليئــة باألحــداث، منــذ والدتــه 
مسيســيبي  واليــة  بــراري  فــي 

األميركية العام 1936.

اســتقبلت معلمــة رقــص تقــوم بتعليــم 
مدينــة  فــي  الشــهيرة  السالســا  رقصــة 
الهــاي بهولندا، طلبة غير عاديين خالل 
فتــرة تفشــي وبــاء كورونــا، وهمــا اثنان 
مــن أفراد الشــرطة على ظهــر اثنين من 

الخيول.
وحســب وكالــة االنبــاء االلمانيــة )د ب 
أ( أن الشــرطيان اكتشــفا فرقــة الرقــص 
الخاصة بالمعلمة، أثناء قيامهما بدورية 
بالمدينــة  )تســويدربارك(  متنــزه  فــي 
الهولنديــة، وألن الرياضــة غير مســموح 
المفتوحــة  االماكــن  فــي  إال  حاليــا  بهــا 
بســبب أزمة تفشــي كورونــا، فقد قامت 
معلمة الرقص بنقل مكان حصة السالسا 

سريعا إلى الحديقة.
علــى  بثــه  تــم  فيديــو  مقطــع  وأظهــر 
األحــد  أمــس  الهولنــدي  التلفزيــون 
حــركات  يتابعــان  وهمــا  الجواديــن 
القيــام  مــع  اآلخريــن،  الراقصيــن 

بالخطوات والدوران بحسب الرقصة.

موسكو “تنعى” 
تمساح هتلر

خيول الشرطة الهولندية 
تتعلم “السالسا”

هالل العيد قرب عطارد والزهرة 
بعدسة فلكي بحريني

أصابت الوفاة المفاجئة لهانا كيمورا )22 عاما(، المصارعة اليابانية المحترفة 
وإحدى المشاركات في برنامج ”تيراس هاوس“ الواقعي، معجبيها بصدمة وأثارت 
مخاوف من التنمر اإللكتروني بعد تقارير تعرضها لمضايقات على وسائل التواصل 

االجتماعي. وأكدت منظمة ستاردوم المشجعة لرياضة المصارعة والتي كانت 
كيمورا عضوا فيها وفاتها في بيان ُنشر على تويتر يوم السبت وأضافت أن 

التفاصيل ما زالت غير واضحة.
صورة التقطها عضو الجمعية الفلكية البحرينية علي نامدار مساء يوم عيد الفطر السعيد أمس. 

ويظهر هالل شوال وعمره نحو يومين، وبالقرب منه كوكب عطارد والزهرة والشعرى اليمانية 
ونجم زيتا الثور )الثنائي( في برج الثور.

بعد أيام على المأساة، 
ــطــات  ــســل ــا زالــــــت ال مــ
ــيــة تــلــمــلــم  ــان ــاكــســت ــب ال
جراح الطائرة المنكوبة 
على  التعرف  محاولة 
بين  الضحايا  هــويــات 

الجثث المتفحمة.
نقلته  الــيــوم  والجديد 
ــر صـــحـــافـــيـــة  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ تـ

أفادت بأن عارضة األزياء الباكستانية زارا عابد، واحدة من ضحايا الكارثة 
التي وقعت الجمعة الماضي.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن زارا التي تحظى بأكثر من 80 ألف 
متابع على تطبيق “إنستغرام” كانت على متن الطائرة التي سقطت بالقرب 

من مطار كراتشي.

عارضة أزياء شهيرة من ضحايا “الباكستانية”

اللقاح يجب أن يستعمل أوال في تحصين العاملين في القطاع الصحي

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:17

 11:35 

03:02 

06:22

07:52 
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البحرين دائًما بخير إن شاء اهلل
Û  فــي العــام 2014 وعندمــا اجتاح مــرض اإليبوال غــرب إفريقيا لم يكن

هنــاك لقــاح أو عقار لمحاربته وكان المرض مرعًبا كما تقول اإلعالمية 
جانيــس كابــالن ومســاعدها بارنابــي مــارش الخبيــر فــي المخاطــرة، 
الــذي أجــرى بحوثــا رائــدة عــن اتخــاذ القرارات فــي الظــروف الصعبة 
هــذا  مــع  للتعامــل  بحــث  رئاســة مجموعــة  تســلمها  عنــد  والمعقــدة. 
المرض الفتاك وضعت الدكتورة بارديس ســابيتي، وهي أســتاذة في 
جامعــة هارفــرد، تعليمات أو كما أطلق عليــه المؤلفان كابالن ومارش 

“شعارات” وطلبت االلتزام بها وهذه الشعارات هي التالية:
Û .السالمة أواًل
Û .ال تفكير غير عقالني
Û .تحديد األولويات
Û  الســالمة تعنــي للدكتــورة ســابيتي التفكيــر فــي كيفيــة التخفيــف من

المخاطــر مــع المضي قدًما فيها، أما التفكيــر غير العقالني فإنه يّعظم 
المشــكلة كمــا تقــول. تركز الدكتــورة على العنصر الثالــث وهو تحديد 
األولويــات إذ تعتبــره “أمــًرا بالــغ األهمية ألنك... ترغب فــي معرفة ما 
يمكنــك فعلــه وســيضيف قيمة بداًل مــن امتطاء حصانــك والهرولة به 

في جميع االتجاهات”.
Û  تلك كانت، سيدي القارئ، تجربة نقلها لنا المؤلفان كابالن ومارش عن

حالة مشابهة هي أكثر فتًكا ورعًبا نعيشها اآلن وهي جائحة فيروس 
كورونا، هذا الوباء األخطر الذي أصبح مسيطًرا على العالم.

Û  قد تعذرني، سيدي القارئ، إن أطلت عليك في نقل بعض مالمح تلك
التجربة العالمية، فوراء ذلك هدف، والهدف واضح للقارئ الكريم أو 
هكذا أظن. لقد أحسست وأنا أتفحص وأقارن فحوى تلك التجربة بما 
قامت به مملكتنا الحبيبة من خطوات عملية مهنية لمكافحة جائحة 
كورونــا، والتــي أهلتهــا إلشــادة أمميــة، أحسســت بالفخــر واالعتــزاز 
والطمأنينــة ورســخت لدي الشــعور بــأن بحريننا بخير.. نعــم البحرين 

بخير في ظل قيادتنا الحكيمة وشعب مثقف وواع يعشق وطنه.
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